
 

  

 
12.10.2022 

AOS TRABALHADORES DA AdP 
ACORDO SOFRE ADIAMENTOS SUCESSIVOS! 

A QUEM SERVE ESTE ARRASTAR DO PROCESSO? 
 

No nosso Comunicado intitulado “AFINAL VAMOS REVER O ACT”, informávamos os trabalhadores 

que a AdP e o SINDEL haviam chegado a acordo no sentido de abrir um processo formal de revisão 

do Acordo Coletivo de Trabalho, tendo ficado desde logo marcada uma primeira reunião para o 

dia 6 de setembro (após o período das férias). 
 

Julgava o SINDEL, na sua boa-fé, que, finalmente, passados vários meses, a negociação da revisão 

do ACT da AdP ia avançar de forma célere, de modo que os trabalhadores vissem as suas 

condições de trabalho melhoradas e aumentado o nível das remunerações. 
 

Foi, por isso, com desalento – embora ainda com confiança – que o SINDEL viu a reunião marcada 

para 6 de setembro adiada para 11 de outubro. 
 

Mas no dia 10 de outubro – a AdP comunicou ao SINDEL a necessidade de novo adiamento da 

reunião que se devia realizar em 11 de outubro de 2022, relegando-a para 8 de novembro de 2022. 
 

O SINDEL, que tem mantido uma postura de abertura ao diálogo, sem pressões, com a AdP, 

repudia veementemente mais este atraso nas negociações e começa a duvidar da seriedade das 

intenções da Empresa! 
 

Com estes sucessivos e inexplicados adiamentos, a AdP não faz mais do que impedir que se inicie 

o processo formal de revisão do ACT! Deste modo, inviabiliza a revisão das condições de trabalho 

e da tabela salarial – desde há muito estagnadas – o que, sendo desde logo condenável, assume 

uma gravidade acrescida tendo em conta o período que se atravessa, com o forte impacto da 

inflação a piorar diariamente as condições de vida dos trabalhadores, o que os coloca à mercê ou 

sujeitos a atos de gestão pouco justos e incompreensíveis. 
 

Perante o comportamento inaceitável da AdP, ao SINDEL não resta outra alternativa que não seja 

a passagem do processo negocial à fase de conciliação, o que já foi requerido à Direção-Geral do 

Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT). 
 

Entretanto, o SINDEL vai realizar – em datas a anunciar – plenários nos locais de trabalho. Estes 

plenários, nos quais se pretende colher a opinião dos trabalhadores, terão a presença do seu 

Secretário-Geral. 

 

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