
 

  

INFORMAÇÃO 
 

AOS TRABALHADORES DAS ÁGUAS DO NORTE 
Os trabalhadores das Águas do Norte têm, nos últimos dias, sido contactados por inspetores da 
ACT que procuram inteirar-se, no local, dos problemas e situações que deram origem a um sem 
número de queixas e pedidos de intervenção desta entidade. 

As queixas e participações partiram não só dos trabalhadores, mas também das suas estruturas 
representativas. 

O SINDEL apela a que os trabalhadores forneçam toda a informação requerida pela ACT. 

O SINDEL relembra que, quando se verificou que algumas Empresas do Grupo AdP não aproveitaram 
a entrada em vigor do novo Acordo Coletivo de Trabalho para resolver as graves lacunas e 
discrepâncias funcionais e salariais até então existentes, colocou esta questão em reunião com a 
CE do Grupo AdP, tendo-nos sido afirmado na altura, que o orçamento já elaborado e aprovado não 
contemplava um ajustamento significativo nesta área. 

Ciente das suas responsabilidades, o SINDEL apresentou no final de 2018, agregada à sua proposta 
salarial, uma proposta no sentido de, de uma forma gradual, mas com etapas bem definidas, se 
concretizar essa convergência, quer nos enquadramentos profissionais e obviamente nos salários. 

Até à presente data não tivemos qualquer feedback efetivo da AdP, para além de que quando se 
iniciassem as negociações salariais esse assunto seria também focado. 

O SINDEL lamenta que, em 2020, empresas de capital e serviço público se comportem como 
empresas puramente capitalistas, apostadas nos salários baixos dos seus trabalhadores. 

Lamentamos também verificar que empresas certificadas em muitas normas, talvez só o sejam 
para verem mais uma bandeirinha hasteada à entrada. 

O SINDEL continuará a lutar para a resolução, de vez, desta situação. O SINDEL colaborará com as 
entidades inspetivas, sempre que solicitado. 

O SINDEL defenderá os seus associados em todas as instâncias que, a cada momento, se 
entenderem necessárias e mais úteis. 

 

ALINHA-TE COM QUEM FAZ! ADERE AO SINDEL! 
 

Lisboa, 25 de setembro de 2020                                                                                          O Secretariado do SINDEL 
Mais informação em: facebook.com/SindelOficial                       www.sindel.pt 
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