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ALTERAÇÃO CONTRATUAL NA IBERO ASSISTÊNCIA

Sindicaliza-te e garante os teus direitos

O SINAPSA teve conhecimento da comunicação efectuada pelo Director Geral da Ibero Assistência 

anunciando “… a decisão estratégica e de negócio de passar todos os funcionários da Ibero para a 

Mapfre Asistencia já a partir de 01 de janeiro 2022.” 

Os trabalhadores envolvidos nesta alteração contratual passarão a estar vinculados, para todos os 

efeitos legais, à Mapfre Asistencia e com expresso reconhecimento de toda a antiguidade da Ibero.

O SINAPSA reclamou, desde sempre, que o trabalho desenvolvido pelos trabalhadores da Ibero 

Assistência estava enquadrado na actividade seguradora, nomeadamente no ramo assistência e, por 

esse facto, os trabalhadores tinham direito à aplicação do Contrato Colectivo de Trabalho da actividade 

seguradora.

Com esta alteração contratual, os trabalhadores passam a estar abrangidos pelo Acordo Colectivo de 

Trabalho (ACT), que a Mapfre Asistencia aderiu, podendo as condições serem consultadas no nosso site 

, na área reservada à Contratação Colectiva.

De entre os vários direitos a serem aplicados aos trabalhadores, destacamos os seguintes:

www.sinapsa.pt

?35 horas semanais / 7 horas diárias ?Complemento subsídio por doença

?Promoções e progressão salarial ?Seguros de saúde e de vida

?Duração das férias (25 dias úteis) ?Plano individual de reforma

?Prémio de permanência ?Dispensas no Natal e na Páscoa

?Subsídio de turno de 20% ?Feriados / Terça-feira de Carnaval

Estes direitos foram todos negociados pelo SINAPSA e a sua aplicação só é garantida através da 

Sindicalização.

A sindicalização dos trabalhadores garante a aplicação do ACT às relações de trabalho e reforça o 

Sindicato que defende os direitos e interesses de classe.

É a Sindicalização no SINAPSA é um processo simples e rápido. Todos os colegas interessados 

podem preencher e enviar a proposta de adesão, que segue em anexo, para o endereço electrónico: 

 – ou inscreverem-se através do site.

Ganha Força. Dá-nos Força.
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