
ACT GRUPO AGEAS

PLENÁRIO DE TRABALHADORES

No próximo dia 3 de Julho (2.ª Feira), vamos realizar plenários de trabalhadores sobre o ACT acordado 
no dia 21 de Junho de 2017, com o qual estão salvaguardados os direitos fundamentais de quem 
trabalha na AGEAS.

O SINAPSA pautou a sua actuação com o único objectivo de garantir os direitos dos trabalhadores, 
porque alguns, mais uma vez, se preparavam para assinar a proposta que apresentaram e que destruía 
tudo o que está no CCT de 2008, como o fizeram quando assinaram o CCT de 2012 e, posteriormente, o 
ACT de 2016.

Foi a postura sindical interventiva e de classe do SINAPSA que impediu os trabalhadores da AGEAS de 
terem um Acordo idêntico ao ACT de 2016, que lhes retiraria direitos fundamentais, como acontece 
com a generalidade dos trabalhadores do sector.

Em concreto, o ACT GRUPO AGEAS, por força da acção do SINAPSA, repõe direitos aos trabalhadores 
que estão abrangidos pelo CCT de 2012 (subscrito pelos mesmos sindicatos do ACT de 2016), que os 
tinham perdido após a entrada em vigor desta convenção.

TODOS OS TRABALHADORES DO GRUPO AGEAS TÊM DIREITO A:

Promoções Obrigatórias (não abrangidas pelo ACT de 2016);ü

Prémios de Antiguidade (não abrangidos pelo ACT de 2016);ü

Carreiras Profissionais (Categorias e Níveis salariais idênticos ao CCT de 2008);ü

Pagamento dos 3 dias do Complemento do Subsídio por Doença (não abrangido pelo ACTü
 de 2016);

Pagamento de Subsídio de Turnos (Suplementos de Retribuição de 20% e 25%, não abran-ü
gidos pelo ACT de 2016);

35 Horas de trabalho semanal (sem regimes de adaptabilidade ou Banco de Horas).ü

Por muito que se escreva e diga sobre autorias, QUALQUER SEMELHANÇA ENTRE O ACT GRUPO 
AGEAS E O ACT DE 2016 É PURA COINCIDÊNCIA…

PLENÁRIOS DE TRABALHADORES

O SINAPSA convida os trabalhadores do GRUPO AGEAS a participarem nos Plenários que iremos 

realizar no dia 3 de Julho (2.ª Feira), nos seguintes locais e horas: 

PARTICIPA E OBSERVA AS DIFERENÇAS ENTRE O ACT GRUPO AGEAS E O ACT 2016!

O SINAPSA SEMPRE COM OS TRABALHADORES!

A Direcção, 28 de Junho de 2017

PORTO

LISBOA

CAMPO ALEGRE / REFEITÓRIO

PARQUE DAS NAÇÕES / ESPAÇO DO CONHECIMENTO

16H45

16H45


