
      
 

Comunicado nº16 
 

Greve nas Águas do Tejo Atlântico 
 

A todos os Trabalhadores 

Em plenário, realizado no dia 27 de julho, os trabalhadores da Águas do Tejo Atlântico 
decidiram por unanimidade convocar uma greve de 24 horas para dia 14 de Agosto, caso 
a Administração e a AdP persistam em não responder favoravelmente às reivindicações 
apresentadas, que se prendem com uniformização de condições de vida e de trabalho.  

Os trabalhadores reivindicam: 

 Uniformização do subsídio de transporte para 99,74 euros 
 Uniformização do subsídio de refeição para 7,07 euros 
 Uniformização do subsídio de prevenção para 2,23 euros/hora 
 Atribuição do subsídio de turno de 8,3% 

Estes valores representam as quantias e percentagens já praticadas no Grupo AdP mas 
que abrangem apenas alguns dos Trabalhadores. Esta é uma justa revindicação e uma 
luta em que a Comissão de Trabalhadores tem estado presente, denunciando a 
discriminação de práticas nas Empresas do Grupo AdP, à revelia do estabelecido na 
Política Remuneratória do Grupo e em desrespeito pela primazia da contratação 
coletiva, e dos princípios de ética, transparência e justiça social tantas vezes propalados 
pelo Grupo quantas as que os “enfia numa gaveta”. 

A luta dos Trabalhadores da ATA conta com a solidariedade da CT e merece o respeito 
e apoio dos Trabalhadores de todas as empresas do Grupo AdP. A defesa dos direitos 
e a afirmação da força dos trabalhadores não são apenas uma justa aspiração de todos, 
mas também a defesa do direito ao trabalho e do trabalho com direitos, que deve ser 
estabelecida em sede de negociação coletiva. 

Esta luta dos Trabalhadores da ATA assenta em muitas conquistas concretizadas ao 
longo de vários anos, no seio das empresas do Grupo AdP, e a sua concretização 
constitui um passo determinante para a uniformização das condições contratuais, 
remuneratórias e de trabalho nas Empresas de todo o Grupo.  

Por estas razões a Comissão de Trabalhadores solidariza-se com os Trabalhadores da 
Águas do Tejo Atlântico, apelando a uma forte adesão a esta greve. 

 

Saudações 

Lisboa, 8 de Agosto de 2017                                         

                                   A Comissão de Trabalhadores 


