ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE BENAVENTE

MOÇÃO
Despedimento de 84 trabalhadores da VENDAP
Considerando que o grupo VENDAP, com sede na Freguesia de Samora Correia,
iniciou um processo de despedimento coletivo de dezenas de trabalhadores, no dia 1
de dezembro de 2012, coincidente com a fusão jurídica das várias empresas de
aluguer numa única entidade denominada de GRUPO VENDAP, S.A..
Considerando que segundo o Sindicato das Indústrias Transformadoras de Energia e
Ambiente, a maioria dos 84 trabalhadores afetados, vive na região e está no grupo
empresarial há mais de 10 anos e que alguns trabalhadores estão na VENDAP desde
a sua fundação há mais de 30 anos.
Considerando que o grupo é líder nacional nos serviços de aluguer de equipamentos e
esteve presente nas grandes obras e eventos nacionais e internacionais realizados em
Portugal e no estrangeiro através das empresas: Vendap Loc, Montgru, Levap Rent,
Levap Ambiente, Sanap Ambiente, Euromodulo e Acesso4, especializadas nas várias
atividades de elevação, energia, equipamentos de construção, ambiente, soluções
modulares e gruas.
Considerando que o Grupo VENDAP, S.A., tem cobertura nacional com delegações no
continente, na Madeira, em Espanha e Angola e opera também no Brasil e
Moçambique, com sucesso nos mercados emergentes.
Considerando que o Grupo VENDAP, S.A., mantém uma expressiva carteira de
clientes nas diversas áreas de negócio onde intervém nas áreas da construção, obras
públicas, indústria, agricultura, pescas, transportes e organização de eventos.
Considerando a experiencia de cerca de 30 anos nos mercados, um quadro de
especialistas em cada área de negócio, um parque diversificado e moderno com mais
de 15.000 equipamentos para poder satisfazer as inúmeras solicitações dos clientes.
Reunida em sessão ordinária, a 20 de dezembro de 2012, a Assembleia Municipal de
Benavente manifesta surpresa pelo anúncio do despedimento coletivo e solidariza-se
com os trabalhadores afetados e respetivas famílias.
A Assembleia Municipal exorta ainda a administração do Grupo VENDAP, S.A., a
estudar em conjunto com o Ministério da Economia e a Agência para o Investimento e
Comércio Externo de Portugal (AICEP) a possibilidade de viabilizar a manutenção de
todos os postos de trabalho tendo em conta a importância do projeto para o país e as
oportunidades que existem nos mercados internacionais com projetos que podem
contar com a experiência, competência e saber dos trabalhadores ameaçados pelo
despedimento.
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A moção deve ser enviada à Administração do Grupo VENDAP, S.A., Sindicato dos
Trabalhadores das Indústrias Transformadoras de Energia e Atividades do Ambiente
do Centro-Sul e Regiões Autónomas (SITE/CS/RA), a Sua Excelência o Senhor
Ministro da Economia e do Emprego, Agência para o Investimento e Comércio Externo
de Portugal (AICEP), Grupos Parlamentares na Assembleia da República, Câmara
Municipal de Benavente e Junta de Freguesia de Samora Correia.

Benavente, 20 de dezembro de 2012
Assembleia Municipal de Benavente

Presente à V Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 20.12.2012.-----------------------------------------Apresentada pelos autarcas eleitos da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------------Aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Benavente, 27 de dezembro de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Assembleia Municipal de Benavente

- Carlos Alberto Salvador Pernes -
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