
 

  

 
 
 

AOS TRABALHADORES DO GRUPO EDP 
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EDP MARCA PASSO E MANTÉM-SE A ZERO 
 

Na reunião de ontem, a EDP manteve a sua irrespondível proposta de 0%, mas solicitando desde logo 

o início das reuniões bilaterais, separadas, com cada uma das Comissões Negociadoras Sindicais. 

O SINDEL continua a lamentar a posição da EDP e reafirma a sua convicção inabalável de que em 

2021 também tem de existir um acordo salarial. 

O SINDEL vai participar nas reuniões bilaterais e leva para a mesa negocial todas as propostas que 

oportunamente apresentou à EDP. 

Face ao atual contexto negocial, o SINDEL exorta a que os Trabalhadores da EDP se mantenham 

atentos e mobilizados em torno das suas estruturas representativas, continuando a dar-lhes a força 

necessária à manutenção dos argumentos em cima da mesa: a EDP tem os melhores trabalhadores; 

reconhecer isso é uma questão imperativa e de absoluta justiça! 
 

PONTOS PRÉVIOS 

➢ A EDP informou que a Sãvida vai lançar, via correio, uma ação para atualização dos contactos de 

todos os seus utentes titulares. Sobre a vacinação COVID19, a empresa reafirma que já enviou as 

listagens dos seus utentes ao SNS e espera instruções de como atuar e sobre como se vai 

processar a vacinação dos utentes da Sãvida. O SINDEL não aceitará qualquer “menosprezo” 

pelos utentes da Sãvida que, como é sabido, têm no esquema de Saúde uma extensão do SNS e, 

portanto, não podem estar inscritos em outro Centro de Saúde do SNS. 

➢ Ainda a respeito de Saúde, o SINDEL solicita aos seus associados que, nos casos em que a Sãvida 

devolve reembolsos ou não permite continuação de tratamentos ou consultas de especialidade 

(com o argumento de haver limites para os mesmos), lhe coloquem a questão para tratamento 

no âmbito da Comissão de Acompanhamento ou diretamente com o Gabinete de Relações 

Laborais. Relembramos, contudo, que a Sãvida também já nos comunicou algo que nos parece, 

de todo, razoável: que, em certos casos, a continuação dos atos médicos deve ser precedida de 

uma nova consulta com o Médico de Família, não só para este ter conhecimento dos progressos 

do tratamento, mas também para decidir ou não a continuidade desses atos médicos.         ➔ 



 

➢ O SINDEL, através dos seus representantes na Comissão de Acompanhamento da Saúde, dará, 

naturalmente, todo o apoio aos seus associados.  

➢ EDP Soluções Comerciais  

Aos trabalhadores da EDP Soluções Comerciais e perante a informação de que os Recursos 

Humanos estariam a preparar modelos de cessação contratual diferentes dos existentes no ACT-

Acordo Coletivo de Trabalho, o SINDEL informa que não só está atento a mais esta novidade como 

solicita aos seus associados que, antes de assinarem qualquer documento, nos solicitem, se 

assim o entenderem, um parecer sobre os mesmos, através dos canais habituais, nomeadamente 

através do endereço eletrónico contratacao@sindel.pt. 

  

O ACT possui modelos para todas as situações e não é admissível que alguém, em nome de uma das 

partes outorgantes do ACT, as Empresas, venha “inventar”, à socapa, um novo modelo. Cumpram o 

ACT e pouparão tempo e dinheiro!                                          
 

Próxima reunião a 17 de fevereiro 

 

FICA AO LADO DE QUEM QUER IR EM FRENTE! ADERE AO SINDEL! 
 

 

Lisboa, 11 de fevereiro de 2021                                                   O SECRETARIADO DO SINDEL 

 

Mais informação em: facebook.com/SindelOficial       www.sindel.pt 
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