AOS TRABALHADORES DA AdP
“VALEU A PENA INSISTIR!”
1. SEGURO DE SAÚDE
O SINDEL ao longo dos anos, tem proposto a negociação dos valores de algumas coberturas do Seguro
de Saúde!
Assim, é com enorme satisfação que verificamos que a AdP, finalmente aceitou a nossa proposta e
como tal, na renovação deste ano, foram aumentados os seguintes capitais seguros que entendíamos
serem os mais urgentes:
▪

cobertura de assistência clínica em regime hospitalar – de 12.500€ para 30.000€ (aumento
de 140%);

▪

cobertura de assistência clínica em regime de ambulatório – de 1.000€ para 1.500€ (aumento
de 50%).

2. REVISÃO ACT – PONTO DE SITUAÇÃO
Continuam as reuniões de negociação do ACT nos termos acordados entre a AdP e o SINDEL.
Têm existido alguns avanços, mas ainda não podemos afirmar que já existe um acordo de princípio
nas matérias em discussão nesta 1ª fase. Subsistem ainda divergências sobretudo relativamente às
matérias salariais. Por outro lado, estamos a ultimar uma proposta que será discutida com os nossos
associados, antes de ser apresentada à AdP, sobre Carreiras Profissionais, Enquadramentos e
Mínimos de Funções, assim como uma nova Tabela Salarial para figurar no ACT. O SINDEL continua
no processo, disposto a contribuir para o estabelecimento de um acordo e apenas com a agenda que
os trabalhadores da AdP nos confiaram! Os momentos atuais não são nem devem ser propícios a
“aventuras” ou demagogias. Temos plena consciência que os trabalhadores necessitam de respostas
rápidas e justas, mas da nossa parte apenas reportaremos o que for já uma realidade.

3. PROCESSO Águas do Norte – ACT
Continuam as inquirições às testemunhas indicadas pela AdN. Os juristas do SINDEL estão presentes,
acompanhando de perto os desenvolvimentos.

4. PROCESSOS Águas do Vale do Tejo
Os Processos seguem o seu caminho na ACT, tendo já ocorrido inspeções nos locais de trabalho da
AdVT.

Como sempre afirmámos, estes processos não vão ser rápidos. Os trabalhadores devem continuar
convictos da justeza das suas reclamações e firmes na vontade de conseguirmos esses objetivos!
Por último, informamos que estes processos nada têm a ver com as negociações em curso com a
AdP SPGS, sendo processos autónomos e que é nessa qualidade que prosseguirão o seu
desenvolvimento!

DÁ MAIS FORÇA À TUA VOZ, SINDICALIZA-TE, ADERE AO SINDEL!
www.facebook.com/SindelOficial

www.sindel.pt

