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25 de Agosto de 2020 

Assunto: Pedido urgente de intervenção na Intenção de Despedimento Coletivo na 

SICMAN/SIEMENS, ao nível de competências de V. Excelências 

Exmos. Senhores, 

Foi informada a Comissão Sindical do SIESI na empresa acima referenciada da intenção de 
aquela proceder a um despedimento coletivo de 42 dos 120 trabalhadores que laboram no 
Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, onde asseguram toda a operação no sistema de 
tratamento de bagagens. 

Esta empresa presta serviço, na mesma área e com recurso aos mesmos expedientes em 
todos os aeroportos nacionais (continente e ilhas),onde ocupa, nas mesmas condições, 210 
trabalhadores 

Criada em 2003, há 17 anos, exclusivamente para ser utilizada como uma fuga à 
contratação de trabalhadores efetivos para os quadros da ANA e depois da, então, 
SIEMENS, SA e posteriormente SIEMENS Logistics, Lda. 

Esta situação, entretanto, já tem cerca de três dezenas de anos, pois foi antecedida por 
esquemas idênticos, com a SIEMENS já envolvida. 

A SICMAN, ACE é, desta forma, um sucedâneo da empresa que tem o contrato, pois teve 
sempre como único objectivo, confessado pela própria, de prestação de serviços em áreas 
dos Aeroportos geridos pela ANA, a nível nacional, agenciados à SIEMENS. 

Neste contexto, todos os envolvidos são responsáveis por um “subterfúgio” que, mesmo que 
possível ao nível de formação de empresas, é legalmente uma fraude e de uma postura 
condenável, porque apenas procuram criar uma situação de obtenção de resultados/lucros 
pela criação premeditada de precariedade laboral. 

Na prática, a SICMAN, ACE, não é mais do que uma empresa de trabalho temporário, sem a 
necessidade de cumprir as necessidades legais daquelas, particularmente o alvará, pois 
apenas “gere” a operação, admitindo e despedindo de acordo com as “necessidades” 
consideradas a cada momento, pois recorre também a contratação a termo, 19 dos quais 
agora também envolvidos. 
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Como empresa não tem sequer a necessidade de procurar crescimento e resultados, 
condição que tem de ser intrínseca a qualquer interveniente no plano económico, o que a 
coloca numa condição “marginal”. 

A redução de atividade por força do quadro pandémico, transversal a toda a atividade 
económica, é a base única dos argumentos no processo, afastando a situação de criação de 
sectores “fantasmas”, promoções, admissões e outras para procurar afastar os 
trabalhadores em causa, ficando em serviços mínimos. 

Esta, com o Aeroporto em causa quase parado, não recorreu ao Lay Off ou outra medida, e 
agora pretende justificar, numa altura em que os voos retomaram valores de crescimento 
assinaláveis e a TAP anuncia acréscimos de 300% em reservas, o despedimento de quase 
50% da sua força de trabalho. 

As empresas envolvidas assumem, desta forma, uma “posição de estímulo à ideia da 
continuidade da pandemia”, ao quere manter condições iguais às de um aeroporto sem 
movimento. O país e a economia” vão ressentir-se negativamente deste profundo ataque 
com objectivos inconfessados, não podendo todos os envolvidos deixar de ser 
responsabilizados por esta atitude alarmante e que coloca em causa as afirmações 
promovidas pelo Governo e outras entidades públicas. Existirão países que irão agradecer! 

Mesmo que parado, a manutenção e outras conservações têm de ser feitas, considerando 
que os equipamentos têm de estar em condições de funcionar. 

Claro que, daqui a uns dias poderá contratar trabalhadores ainda mais baratos, do que os 
valores exíguos que já paga, pois a ganhar já existem, pelo menos, três empresas que apenas 
subscrevem contratos e processamos salários/custos (ANA, SIEMENS e SICMAN). 

Este escândalo não pode ser consentido pelo Governo, instâncias oficiais e outras, muito 
menos numa altura em que a situação social e laboral conhece um agravamento violento e 
as empresas, como é o caso da aviação, neste particular a TAP, uma chave determinante 
neste processo, recebe valores de milhões do erário público. Aliás, no dia da emissão da 
carta anunciando a intenção de despedimento coletivo, a TAP anunciava – repetimos - 300% 
de aumento nas reservas só pela via da abertura do corredor com o Reino Unido. 

No entanto, os valores de movimentos apresentados pela empresa em causa, confrontam o 
ano transato com a altura de um aeroporto quase parado e onde, repita-se, nunca mostrou 
dificuldades e necessidade de apoio, como outras empresas invocando o mesmo motivo, 
sector e instalação, o fizeram. 

A SICMAN, ACE, tem sede no mesmo local da SIEMENS Logistics-Rua Irmãos Siemens, n.º 1 -
1ª/Edifício 4ª- 2720-093 Amadora – tel 21 417 84 49/acehr.pt@siemens.pt 

Melhores cumprimentos e agradecemos a atenção dispensada que contribua para enfrentar a 

situação complexa que atravessamos e que não será com processos destes que se restabelecerá a 

confiança que se deseja, embora, segundo parece, nem todos o pretendam. 

 

A Comissão Sindical e a Direção do SIESI 

 

Nota: Deste documento vai ser dado conhecimento aos órgãos de comunicação social. 

 

Marcamos o tempo com a luta de quem trabalha 


