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SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA E DA ENERGIA

AOS TRABALHADORES DO GRUPO AdP
NOVO CONTRATO COLETIVO – REUNIÃO COM PRESIDENTE DA AdP
O SINDEL reuniu a seu pedido, ontem, 4ª feira dia 7 de fevereiro de 2018, com o Presidente do Grupo AdP
para fazer o ponto de situação das negociações do novo Acordo Coletivo de Trabalho e apresentar ao
mesmo tempo o seu desagrado pela interrupção dos trabalhos o que inviabilizou a possibilidade de terminar
a negociação como previsto, ou seja, no final de 2017.
Foi-nos transmitido que, continuava a haver disponibilidade e empenho da Administração para a
existência de Contratação Coletiva na AdP, mas que existiam razões objetivas para mais este interregno
que era o facto de só agora os sindicatos da CGTP, contrariamente ao que andaram a propalar nas
Empresas, terem aceite sentar-se à mesa das negociações.
O Presidente comunicou-nos igualmente que, sem prejuízo da retoma do processo com o SINDEL (com
reuniões já marcadas para 6/3 e 20/3) a previsão para a conclusão dos trabalhos será de meio ano e o ACT
será uma realidade independentemente de quem o vier a subscrever. Os acordos de principio já assumidos
com o SINDEL serão também respeitados.
O SINDEL lamenta profundamente mais este atraso no processo a que é alheio!
Compreendendo a insatisfação dos trabalhadores (apesar de decididos na continuação do nosso caminho da
negociação iniciado em 2007), teremos que os ouvir para auscultar a sua opinião. Igualmente e em nome do
sindicalismo de verdade que defendemos e porque sempre apontámos o final de 2017 para a conclusão
destas negociações conforme transmitimos nos nossos comunicados, vai ser marcado de imediato um
Plenário Nacional de Dirigentes e Delegados Sindicais do SINDEL no Grupo AdP, para decidirmos em
conjunto as ações a tomar.
Uma certeza damos desde já aos nossos associados e aos trabalhadores do Grupo Águas de Portugal em
geral – Não serão outras “mesas” nem outras estratégias estranhas à contratação coletiva, que impedirão
o SINDEL de cumprir o compromisso assumido há muito com os trabalhadores, da existência de um
Contrato Coletivo que regule as relações de trabalho no Grupo AdP.
Lisboa, 8 de fevereiro de 2018
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