
 

  

AOS TRABALHADORES DA EDP  

ATUALIZAÇÃO SALARIAL 2019 – 1 

- EDP VAI “REFLETIR” –  
 

Realizou-se hoje a 1ª reunião das negociações da tabela salarial para 2019. 

A EDP, ao contrário do que é habitual, não apresentou uma contraproposta e comunicou aos Sindicatos que 

ia, agora, refletir sobre as propostas que estes lhe fizeram chegar já há algum tempo. Com os argumentos 

habituais, reafirmando uma “crise” quando ela “parece ir-se embora” do país, a Comissão Negociadora da 

EDP deixa adivinhar que se avizinha mais um processo complicado. 

Relembramos que a proposta do SINDEL é de 4% para a Tabela e todas as Cláusulas de Expressão Pecuniária 

e valores dos Subsídios, com 7,5% para as BR 1 a 4 (com o intuito de manter distância relativamente ao 

Salário Mínimo Nacional). 

Ficaram marcadas reuniões semanais, à 4ª feira 

O SINDEL espera que a Administração da EDP aproveite esta semana para fazer uma boa reflexão e que 

traga, para a próxima reunião, uma proposta efetiva que permita o início, de facto, das negociações! 

PONTOS PRÉVIOS 

Easy4you 

Alertámos para as informações negativas que este serviço está a dar aos trabalhadores comunicando-lhes 

normalmente, à partida, que não têm direito a nada ou que não têm razão – mesmo que depois se venha a 

verificar que o ACT diz o contrário. A EDP solicitou a apresentação de exemplos concretos, pelo que apelamos 

aos nossos associados que tenham este tipo de má experiência (ou que conheçam quem a tenha) que nos 

façam chegar o seu caso. 

PAE EDP Distribuição 

A Comissão Negociadora da EDP afirmou não ter conhecimento de qualquer Plano de Ajustamento de 

Efetivos na EDP Distribuição para o 1º trimestre de 2019. Estranha até essa informação, já que estes          → 
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processos têm que ter cobertura orçamental e levam tempo a pôr “em marcha”. Esperamos não vir a ser 

confrontados com planos “à pressa” e escondidos, lamentável prática que a empresa tem vindo a adotar! 

Subsídio Equipas TET 

Com a entrada de novos trabalhadores para as equipas de Trabalhos Em Tensão estuda-se o alargamento 

do protocolo existente a esses trabalhadores. No entanto a EDP quer discutir essa situação com os Sindicatos. 

O SINDEL aceitou de imediato o desafio. Vai ser marcada reunião para o efeito. 

Desconto na Energia Elétrica 

Face a rumores de que a EDP Serviço Universal não estaria a fazer os acertos do desconto, no final do ano, a 

EDP respondeu que tal não corresponde à verdade e que esses acertos estão a ser feitos. Solicitamos aos 

associados que achem que tal não aconteceu que estabeleçam contacto connosco para resolvermos a 

situação junto da EDP. 

Cartão de Refeição 

A EDP informou ser alheia ao facto de a cadeia LIDL e INTERMARCHÉ terem deixado de aceitar pagamentos 

com o Cartão Refeição. Esta circunstância decorre do rompimento do protocolo entre estes 

estabelecimentos comercias e a empresa gestora do cartão. 

Saúde 

Vai ser incluído no Guia do Utente, em discussão com o SINDEL, uma parte referente ao novo Portal da Sãvida 

na internet. Vai ser lançada também uma APP com o objetivo de facilitar os contactos entre os utentes e a 

Sãvida. Fomos informados da aceitação, com efeitos imediatos, da nossa proposta da exceção de 

credencial prévia na PEDIATRIA. Estão ainda a ser analisadas as nossas propostas para outras especialidades. 

CONNOSCO A TUA VOZ SOA MAIS ALTO! 

ADERE AO SINDEL! 
 

 

Lisboa, 6 de fevereiro de 2019 

 

 

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