
 

  

 
 

AOS TRABALHADORES DO GRUPO AdP  
 SINDEL REÚNE COM COMISSÃO EXECUTIVA 

 
 

O SINDEL reuniu a 24 de maio, por videoconferência, com a Comissão Executiva do Grupo AdP, 

que convocou esta reunião para apresentar aos Sindicatos os resultados de 2020, o que fará 

agora também aos trabalhadores. A CE AdP reafirmou a importância do desempenho dos 

trabalhadores, mesmo nestes tempos difíceis da pandemia de COVID19, para a obtenção destes 

resultados; realçou o facto de ter sido sempre assegurado à população o abastecimento de água 

e que, também por esse motivo, os trabalhadores das empresas do Grupo merecem um justo 

reconhecimento; confirmou o seu compromisso no cumprimento do ACT, cuja importância 

sublinhou; e disse poder estar em condições para, já no próximo mês de junho, reunir com o 

SINDEL no intuito de se iniciar o processo de revisão do ACT. 

 

O SINDEL regista como positivo o facto de se iniciar finalmente e formalmente o processo de 

revisão do ACT.  Sobre este processo, o SINDEL entende que as tutelas do Grupo AdP têm de lhe 

proporcionar as condições imprescindíveis – e dar-lhe mandato – para uma negociação séria 

através da qual se possa chegar a resultados efetivos, quer do ponto de vista salarial quer a nível 

de outro clausulado como, por exemplo, os enquadramentos e uma real harmonização destes 

nas várias empresas do Grupo. 

 

Sobre o reconhecimento do Grupo AdP quanto ao desempenho dos trabalhadores em relação ao 

trabalho desenvolvido em período de pandemia, o SINDEL aplaude. Mas manifesta, também, o 

seu desagrado pelo facto de algumas empresas do Grupo não terem tido essa postura, usando 

até argumentos falaciosos para não compensarem os seus trabalhadores – apesar de estes 

terem trabalhado nas mesmas circunstâncias e com o mesmo afinco que os seus colegas das 

empresas em que essa compensação foi dada.  

 

Por último, o SINDEL reafirma que os processos em curso, seja junto da Autoridade para as 

Condições de Trabalho seja nas instâncias judiciais, seguem o seu percurso e que a negociação 

que se vai iniciar só os poderá travar se as situações irregulares detetadas forem resolvidas. 

DÁ MAIS FORÇA À TUA VOZ, SINDICALIZA-TE, ADERE AO SINDEL! 

www.facebook.com/SindelOficial  http:/sindel.pt 
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