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FUNDADO em 1979

SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA E DA ENERGIA

AOS TRABALHADORES DO GRUPO AdP
NOVO CONTRATO COLETIVO
Realizou-se ontem dia 19/4/2018, mais uma reunião de negociação do novo ACT para o Grupo AdP, onde o SINDEL
apresentou as seguintes propostas:
Tabela Salarial: Propusemos uma tabela salarial que prevê aumentos efetivos para os trabalhadores já em 2018,
porque se inicia acima do valor do Salário Mínimo Nacional (proposta de €638,00) e que mantém as diferenças entre
escalões.
Subsídio de Alimentação: Propusemos o valor de 7,00 Euros;
Prémio de Assiduidade: Propusemos um prémio mensal que varia conforme o nº de faltas justificadas dos
trabalhadores;
Prémio de Produtividade e de Resultados: propusemos um prémio anual, de valor igual para todos os trabalhadores,
indexado aos lucros da AdP.
Carreiras Profissionais: Propusemos um sistema de pontos para progressão automática entre escalões.
A Administração ficou de analisar estas nossas propostas e dar uma resposta nas próximas reuniões já agendadas
para 15 e 29 de maio. Nestas reuniões já se pretende começar a estabelecer acordos finais de princípio.
A Administração reafirmou também a vontade de concluir este processo até ao final de julho. Contudo tal só será
possível se as propostas da AdP vierem ao encontro das propostas dos Sindicatos e dos Trabalhadores.
SOBRE A GREVE CONVOCADA PARA AS EMPRESAS DO GRUPO AdP
Temos conhecimento de que foi convocada uma greve para todas as empresas do grupo AdP. O SINDEL não se
pronuncia sobre as razões e as atitudes das outras estruturas sindicais. O SINDEL está a negociar um ACT para o Grupo
AdP em que são apresentadas propostas e contrapropostas por ambas as partes e como tal, não existindo neste
momento qualquer bloqueio negocial, a sua ética sindical não lhe permite convocar ou aderir a esta greve. O nosso
caderno de encargos é apenas definido e legitimado pelos nossos associados e pelos trabalhadores em geral. O novo
ACT para o grupo AdP irá ser uma realidade! Os trabalhadores merecem!

Lisboa, 20 de abril de 2018
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Mais informação em: www.facebook.com/SindelOficial
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