AOS TRABALHADORES DA EDP
A INSISTÊNCIA – LEGÍTIMA, SÉRIA E CONSISTENTE –
VALE SEMPRE A PENA!!!
Desde o ano passado que o SINDEL tem reunido, por insistência sua, com a Direção de Recursos
Humanos da EDP – Gestão da Produção de Energia S. A.. O tema principal era a resolução da clara
injustiça de que estavam a ser vítimas trabalhadores que executavam tarefas de responsabilidade
superior àquela a que correspondia o seu nível de qualificação profissional. Era, designadamente, o
caso dos responsáveis de consignação, colocados, incompreensivelmente, no Nível 5.
Foi um longo período de discussão, em que o SINDEL insistiu neste tema e resistiu à reação da
empresa, que tentava “chutar para canto” e passar o assunto para a Área de Relações Laborais da
Holding… Na oportunidade dessas tentativas, o SINDEL argumentou, sempre, que são as direções de
Recursos Humanos de cada empresa do Grupo que devem conhecer e reconhecer os seus
trabalhadores. E, mais, que delegar as suas competências numa estrutura que tem uma visão global,
mas não conhece as pessoas e a especificidade do seu trabalho era “sacudir a água do capote” e
revelava uma preocupante tendência para a fuga ao diálogo e à busca de soluções.
Ainda assim, afinal, a EDP Produção foi capaz de nos “surpreender”: numa atitude significativa de que
compreendeu e aceitou as demonstrações e provas que o SINDEL lhe foi apresentando relativamente
às diferenças e responsabilidade no trabalho existentes e à deficiência de enquadramentos que era,
consequentemente, necessário corrigir, a empresa enquadrou agora corretamente alguns dos
trabalhadores que se encontravam nessa situação, atribuindo-lhes o Nível 4. Mas deixou outros por
enquadrar; e, num requintado toque de mau gosto, dá retroatividade desta medida a novembro, quando
estas funções são, no mínimo, executadas desde o início de 2021.
Começa a fazer-se justiça, mas está ainda longe de se poder considerar finalizado este processo, que
o SINDEL trouxe para cima da mesa e que a empresa tenta, agora, apresentar como sendo ideia sua!
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Foi o SINDEL foi quem defendeu estes trabalhadores na sua totalidade e não a empresa. Se a ideia era
“ficar bem na fotografia” parece-nos que, afinal, lhe “saiu o tiro pela culatra”… Não fosse a nossa
insistência e capacidade argumentativa e justificativa em defesa dos trabalhadores e nem este passo
teria sido dado!
Embora tenha sentido de humor, o SINDEL é um Sindicato com História, com mérito, sério e digno
de respeito! Por isso, não brinquem com o SINDEL!
Continuaremos, em nome dos seus associados nesta situação e dos trabalhadores em geral, estará,
como sempre, de forma responsável e séria, na primeira linha da defesa dos seus direitos! Este foi o
primeiro passo vitorioso numa caminhada que encetámos. Vamos, agora, continuar a defender o justo
e devido enquadramento dos trabalhadores, na EDP Produção como em qualquer uma das outras
empresas do Grupo EDP.
Contem connosco!

DÁ MAIS FORÇA À TUA VOZ, SINDICALIZA-TE, ADERE AO SINDEL!

www.facebook.com/SindelOficial

https:/sindel.pt

