
Atrasos na

justiça custam
50 milhões a
trabalhadores
Construção Empresas fali
das hámais de uma década

aindanão pagaram salários
e indemnizações a cerca de
dezmil trabalhadores

São cerca dedezmil os trabalhado

res de empresas falidas queaguar
dam há uma década ou mais o
pagamentode 50milhõesde euros
referentes a salários ematraso e in

demnizações anunciou ontem o
presidente do Sindicato da Cons
trução dePortugal
Falando aos jornalistas após

uma reunião com a ministra da

Justiça PaulaTeixeira daCruz Al
bano Ribeiro explicou queeste foi
um dos problemas que levaram o
sindicato a solicitar este encontro
e considerou positiva a reação da
ministra Segundo o sindicalista
PaulaTeixeira daCruz terá lembra
do que a partir de setembro os
juizes vão ter um prazo para resol
veros processos demodo a tentar
evitar cenários como este emque
processos de falência se arrastam
durante anos em tribunal prejudi
cando os trabalhadores e ter se á
comprometido a levar a questão
aoConselho Superior daMagistra
tura paraque lhe sejadadapriori
dade

Alguns dos processosque o sin
dicato acompanha duram há 13
anos A incidência destes casos é
maior emLisboa e no Porto Alba
no Ribeiro considerou queos atra
sos decorrem da falta de condi
ções nos tribunais e deu o exem
plo do Tribunal do Comércio de
Vila Nova deGaia onde os juizes e
os funcionários não têm capaci
dade de tornar os processos mais
céleres

REAÇÃO

Número só peca
por defeito

AAssociação dos Industriais
daConstrução eObras
Publicas doNorte considera

quea celeridade é umdever
da Justiça não fazendo qual
quer sentido que os traba
lhadores estejam tantos anos
à esperade recebero que é
seu Quanto aos números
avançadospelo sindicato as
sume que poderão até pecar
por defeito atendendo aque
aprodução do sector caiu
50 1 nos últimos 11 anos e
foramperdidos 180mil pos
tos de trabalho Quanto a
empresas desapareceram 16
mil só nos últimos três anos
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