
 

  

 
 
 

 
AOS TRABALHADORES DO GRUPO AdP 

A VERDADE SOBRE OS PROCESSOS NA ÀGUAS DO NORTE 
 

Tendo em consideração que nos contactos com os trabalhadores nos locais de trabalho em várias empresas 

do Grupo AdP, detetámos que foi passada informação errada ou incompleta sobre a real situação do 

processo de contraordenação que decorre no Centro Local do Douro da Autoridade para as Condições do 

Trabalho e em que foi autuada a  Águas do Norte ,  relativo sobretudo à existência de discriminação salarial, 

o SINDEL, enquanto assistente deste processo junto da ACT, vem por este meio esclarecer a real situação 

do mesmo. 

• A ACT recebeu queixas dos trabalhadores individualmente ou das Estruturas Representativas dos 

Trabalhadores em nome dos seus associados, queixas relativas a enquadramentos profissionais e 

consequentes remunerações, quer por comparação com idênticas funções ou em relação ao 

estipulado no ACT AdP de 2018. 

• A ACT executou as diligências necessárias para averiguar as denúncias junto dos trabalhadores e 

junto da AdN, durante três anos. 

• Os inspetores da ACT, levantaram auto, com as inconformidades detetadas, enquadramentos 

ajustados e respetivos valores em dívida para com os trabalhadores, infração praticada pela 

Empresa e aplicaram a coima devida. 

• A Águas do Norte podia seguir um de dois caminhos: aceitar a posição da ACT e retificar os 

enquadramentos e os salários e processar os retractivos devidos aos trabalhadores ou a 

contestação. Decidiu seguir esta segunda via – contestar a decisão da ACT. 

• Perante a contestação da Águas do Norte, o processo na ACT segue a fase de instrução, no qual o 

SINDEL, assumindo-se nos termos da Lei, como assistente, teve acesso ao processo e seus 

documentos e pode comunicar a cada um dos seus associados qual o valor que a ACT apurou como 

discriminação salarial no seu caso particular. 

• Se a Águas do Norte não aceitar a decisão condenatória na ACT, terá de a impugnar judicialmente e 

o SINDEL acompanhará o processo no Tribunal de Trabalho. 

• Caberá então ao Tribunal de Trabalho decidir em sentença quem têm razão.                                    
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Como o SINDEL já afirmou no Plenário, via internet, realizado com os trabalhadores, este processo 

pode ser um processo demorado. São os passos da justiça! 

Relembramos que o SINDEL desde 2019 tem vindo a propor, nas reuniões com a Administração do Grupo 

AdP, uma solução para estas inconformidades que desde a entrada em vigor do novo ACT em 2018, 

foram desde logo detetadas. Nunca obtivemos, sempre com várias desculpas, abertura para uma 

qualquer negociação. 

Nas restantes Empresas do Grupo, é o SINDEL, em nome dos seus associados, que está a formular os 

processos quer junto da ACT quer junto dos Tribunais. 

Esta é a verdade dos factos! Não fomos só nós a levantar a situação, mas também não somos um objeto 

estranho no processo. Muito pelo contrário! 

 

Informação complementar: Este comunicado foi elaborado sem recurso a qualquer gravação de plenário 

online realizado por qualquer outra estrutura e o SINDEL não cobra qualquer comissão sobre o valor dos 

retroativos que os trabalhadores venham a receber. 

 

 

 
 

ALINHA-TE COM OS QUE TE PROTEGEM! ADERE AO SINDEL! 
 

 

 

Lisboa, 7 de dezembro de 2021                                                   O SECRETARIADO DO SINDEL 

 


