
ASSINADO ACORDO COLECTIVO 
DE TRABALHO NO GRUPO ÁGUAS 
DE PORTUGAL 

 

 

Um primeiro passo para a uniformização de regras e 
conquista de novos direitos 

 

 

A Fiequimetal e o STAL, estruturas sindicais da CGTP-IN, assinaram, dia 8 Out., um Acordo 

Colectivo de Trabalho com o grupo Águas de Portugal, que consagra a igualdade de 

direitos e avanços nas condições laborais. 
 

Este ACT será aplicado a 2520 trabalhadores do universo das diversas empresas que 
compõem a holding Águas de Portugal, garantindo a todos os trabalhadores a 
uniformização de um conjunto de direitos, independentemente da empresa onde 

exerçam funções. 
 

As duas estruturas sindicais salientam que o desfecho positivo deste processo negocial só 
foi possível depois de um longo processo de luta, no qual teve particular relevância a 
greve nacional realizada em Abril passado, com uma adesão histórica. 
 

 
 

Os termos acordados consagram uma compensação extraordinária de 125 €, isenta de 
tributação, a incluir no primeiro salário depois da entrada em vigor do ACT, valorização 
que, apesar de não corresponder às justas reivindicações sindicais, vem quebrar um ciclo 

de nove anos de congelamento de salários.  
 

O subsídio de refeição foi elevado para 7,14 €. 
 

A tabela salarial entra em vigor em Janeiro de 2019 e a progressão na carreira, com 
contagem das três últimas avaliações, será operada em Abril de 2019. 
 

Já no subsídio de turno, os valores definidos passam a ser de 11% a 25%, tendo em conta 
o número de rotações, os dias de descanso ou se envolve trabalho nocturno, cujo 
horário ficou estabelecido entre as 20 e as 7 horas. 
 

O trabalho suplementar em dia útil passa a ser pago com acréscimo de 35%, na primeira 
hora ou fracção, e de 45% nas subsequentes; nos dias de descanso ou feriados é pago 

com acréscimo de 75%. 
 



Os valores acordados para os subsídios de refeição, de turno, trabalho suplementar e de 
disponibilidade e prevenção (este último de 1,20 € por hora) contam a partir do dia 1 de 
Julho e serão pagos com retroactivos, após a entrada em vigor do ACT. 
 

Ficam ressalvadas as prestações pecuniárias que vêm sendo auferidas por alguns tra-
balhadores, inscritas em sede de contrato individual. 

 

Prosseguir a luta pelos salários e pelas carreiras 
 

A Fiequimetal e o STAL sublinham a importância do presente acordo enquanto instru-

mento de regulamentação colectiva de trabalho que vem harmonizar as condições 
laborais nas várias empresas do grupo Águas de Portugal, mas não podem deixar de 
considerar que é possível e necessário ir mais longe na salvaguarda dos direitos dos 
trabalhadores, com vista a dar resposta às suas legítimas aspirações. 
 

Este ACT é apenas um primeiro passo que nunca poderá parar  

a acção reivindicativa dos trabalhadores em busca de mais  

e melhores condições de trabalho 
 

Entre outras reivindicações, a Fiequimetal e o STAL defendem a criação de uma dife-
rença mínima entre escalões, nunca inferior a 25€. O valor será associado a regras de 
avaliação de desempenho e de progressão na carreira que consagrem três anos como 
tempo normal (e não mínimo, como sucede na versão final do ACT) para a mudança de 

escalão dentro de cada nível, o mesmo sucedendo para a mudança de nível dentro de 
cada categoria. 
 

Por outro lado, entendem que existem condições para fixar um salário mínimo no valor 
de 650 euros mensais, em todas as empresas do grupo. 
 

As duas estruturas sindicais reclamam ainda a contagem de todo o tempo de serviço (ou 
seja dez anos, de 2010 a 2019) para efeitos de progressão na carreira, cujo descon-
gelamento se iniciará a partir de Abril do próximo ano, embora, para já, apenas com 
base nas últimas três avaliações. 
 

 

É igualmente necessário e indispensável consagrar as profissões efectivas hoje existentes 

na empresa e, com base nestas e nas suas características próprias, criar um regime de 
carreiras e categorias com diferentes inícios de carreira, para efeitos da tabela 
remuneratória, mesmo dentro da mesma categoria, reflectindo desta forma as 
diferenças de exigência e conhecimentos entre as várias profissões. 
 

Esta necessidade está reflectida no clausulado e anexos do ACT assinado, nos quais é 
mantida a regra da manutenção das actuais profissões e funções desempenhadas, até 
à conclusão de um novo regime mais justo e adequado à realidade das diferentes 

empresas. 
 

A luta vai prosseguir em 2019, pela redução do horário de trabalho para 35 
horas semanais, por melhores salários, por um regime de carreiras que 
respeite as profissões e por um regime mais justo de progressão, promoção e 
avaliação. 
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