
Resposta por parte de atuais e antigos assessores de Maria João Rodrigues no 
Parlamento Europeu: 
 
Estamos chocados com as insinuações que têm vindo a ser feitas pela imprensa. 
Surpreendidos por ver relatado um ambiente de medo e humilhação por parte de Maria João 
Rodrigues na sua equipa. Toda a equipa tem uma vasta experiência profissional e jamais nos 
sujeitaríamos a tal se fosse o caso. Estas alegações são também acusações pessoais que 
categoricamente negamos. 
 
Temos conhecimento da queixa por parte de uma colega da equipa. Tem todo o direito de 
apresentar o seu caso. Neste momento esta queixa está a ser avaliada pelas instâncias 
parlamentares competentes. Respeitamos o procedimento a decorrer e pedimos aos meios 
sociais que façam o mesmo. 
 
Acreditamos que a acusação de assédio não sejam inocentes mas feitas deliberadamente 
para atacar a reputação de Maria João Rodrigues. 
 
Jamais nos sentimos a trabalhar num ambiente “de medo, humilhação permanente ou de 
ameaça de represálias” como foi noticiado. Jamais aceitaríamos tal situação. 
 
Os nossos períodos de férias e de ausências, incluindo doença, sempre foram respeitados. 
Nunca um pedido de férias ou ausência nos foi rejeitado. 
 
É verdade que trabalhamos longas horas, mas isso é também uma escolha pessoal. O 
trabalho intensivo e exigente é por nós conhecido desde o momento em que tivemos a nossa 
entrevista de trabalho. É do conhecimento de todos que Maria João Rodrigues é das 
eurodeputadas que mais se dedica ao seu trabalho e é uma inspiradora política europeia que 
cria e promove a mudança. Acompanhar a trajetória de uma atora política europeia desta 
natureza é desafiante e exigente, e não é possível com um horário de trabalho das 9h às 17h. 
 
Como reconhecimento deste trabalho exigente, Maria João Rodrigues oferece aos seus 
colaboradores condições financeiras e laborais vantajosas. 
 
Sim, é verdade que há momentos de tensão e stress, mas isso acontece em qualquer local 
de trabalho e é comum nas instituições europeias bem como em política nacional. Nunca 
houve falta de respeito nas nossas relações de trabalho. 
 
Maria João Rodrigues é uma líder inspiradora e dedicada, que tem lutado por um ideal 
Europeu, especialmente das áreas sociais e económicas da União Europeia. Orgulhosos de 
poder contribuir, sob a sua liderança, e diariamente, para tornar estas ideias uma realidade. 
 
Atenciosamente, 
 
Nuno Almeida d’Eça 
Ainara Bascuñana 
Diogo Pinto 
Ana Isa Gommel 
Lukas Veseley 
 
	


