
 

  

 
 
 

AOS TRABALHADORES DAS ÁGUAS DO NORTE  
ADENDA TELETRABALHO, NINGUÉM ASSINA! 

 
A  Administração das Águas do Norte, remeteu a alguns trabalhadores, uma minuta de adenda 

ao contrato individual de trabalho, para ser assinada pelos trabalhadores e que pretende regular 

a prestação do que a Administração denominou teletrabalho parcial. 

 

Esta matéria do teletrabalho encontra-se regulada na Lei (Código do Trabalho – art.º 165º, 

166º, 167º, 168º, 169º, 170º e 171º) e no ACT Grupo AdP (cláusula 31ª). 

 

Da análise dos serviços jurídicos do SINDEL já foi elaborada uma proposta de alteração a 2 

artigos da proposta, de forma a salvaguardar não só o pagamento do acréscimo de despesas 

que o regime acarreta e também esclarece que cabe à Empresas as despesas de manutenção e 

reparação dos equipamentos disponibilizados.  

 

Nestes termos, o SINDEL já enviou à Administração, a sua posição sobre este documento 

formulando as propostas de alteração que,  a seu ver, salvaguardam os interesses dos nossos 

associados e dos trabalhadores em geral. Até a uma resposta da Administração, aconselhamos 

a não assinatura da adenda. 

 

A situação atual dos trabalhadores que se encontram em teletrabalho verifica-se ao abrigo não 

só do ACT e da Lei, mas também ao abrigo do regime de exceção motivado pela pandemia do 

COVID-19, pelo que não é necessário a assinatura de qualquer adenda ao seu contrato de 

trabalho para a situação se manter. Uma assinatura apressada pode colocar em causa, num 

futuro próximo, as alterações legislativas mais favoráveis ao trabalhador, que estão em 

discussão na Assembleia da República. 

 

Relembramos que o SINDEL no âmbito da revisão salarial de 2021, formulou propostas 

monetárias sobre esta matéria! No próximo dia 30/6, na reunião já marcada com a Comissão 

Executiva do Grupo AdP, também iremos colocar esta questão em cima da mesa. 
 

 

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