AOS TRABALHADORES DA EDA E EDA- RENOVÁVEIS
SINDEL REÚNE COM O PRESIDENTE DO GRUPO EDA
A solicitação do SINDEL, realizou-se ontem dia 19 de abril uma reunião com o Sr. Presidente do
Grupo EDA, recentemente empossado, Dr. Nuno Pimentel. Esteve também presente na reunião a
Diretora dos RH da EDA, Dr.ª Maria do Carmo.
O SINDEL fez-se representar presencialmente pelo Secretário-Geral e pela Delegada Sindical da
EDA-R Bárbara Arruda e pelo Técnico de Contratação Coletiva, estando ainda presentes via
videoconferência António Melo (Ponta Delgada, também representante da UGT Açores), Ricardo
Toste (DS Terceira) e Emanuel Sousa (DS Flores).
O SINDEL iniciou a reunião apresentando cumprimentos ao Presidente da EDA e desejando muito
êxito no desempenho das suas funções. O êxito e bom desempenho da EDA será também o
caminho para o reconhecimento do excelente trabalho dos seus trabalhadores.
Dos assuntos tratados nesta reunião, gostaríamos de destacar:
1. REVISÕES SALARIAIS 2021 - O Presidente espera clarificações orçamentais do Governo.
Espera poder iniciar os processos por volta de 15 de maio e gostaria de ter os processos
encerrados até ao final desse mês. A retroatividade a 1 de janeiro está garantida pelos AE(s).
2. PROCESSOS PENDENTES - O SINDEL solicitou que, independentemente da posição das
Empresas, nos fossem dadas respostas mais rápidas às questões que normalmente vamos
levantando, para podermos não só dar resposta aos associados como decidir quais os
procedimentos a seguir. A Empresa assumiu o compromisso de este procedimento passar a
ser o observado daqui para o futuro.
3. PRÉ-REFORMAS - Sobre esta questão o Presidente da EDA afirmou-nos muito claramente que
não vê possibilidades de um Plano de pré-reformas na Empresa. Tudo o que tiver custos e sem
possibilidade de refletir na tarifa, não terá autorização superior. Para o SINDEL esta questão
podia contribuir para um rejuvenescimento sustentado dos quadros de pessoal, a exemplo de
outras empresas do setor.
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4. PROPOSTAS DO SINDEL - O SINDEL aproveitou para relembrar algumas das suas propostas,
apresentadas ao longo dos anos como uma compensação para a Manutenção das Centrais e
a introdução de um Subsídio de Penosidade passo importante para a fixação dos trabalhadores
nos postos de trabalho mais penosos, etc.
5. TELETRABALHO E TRABALHO À DISTÂNCIA - O SINDEL relembrou a sua participação num
documento conjunto sobre esta temática, elaborado por todas as estruturas e enviado à
Empresa, sem qualquer resposta até ao momento. Vão existir alterações à lei sobre esta
matéria e seria importante podermos discutir no âmbito do AE as adequações necessárias.
6. SUBSíDIO TET/MT - O SINDEL teve a oportunidade de falar sobre a alteração que a Empresa
fez ao pagamento do Subsídio TET/MT o que no nosso entender altera o espírito da última
negociação do AE. A EDA informou que a situação ainda estava em análise. Para o SINDEL
este assunto é muito importante em nome da confiança negocial.
EDA RENOVÁVEIS
1. ENERGIA REFORMADOS - Reafirmámos a nossa proposta de que o desconto na energia
elétrica seja também estendido aos reformados. O Presidente ficou de analisar o assunto.
2. OBJETIVOS E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - Chamámos atenção para a necessidade de os
objetivos serem do conhecimento dos trabalhadores em tempo útil. Apesar da retroatividade
estar garantida no AE, o processo da Avaliação de Desempenho também deve ser concluído
em tempo útil. Relembrámos que na EDA-R o resultado da Avaliação é fator fulcral para a
evolução profissional dos trabalhadores e que a incerteza não é “boa companheira” da
normalidade do desempenho de funções.
3. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO DOS CONTRATOS A TERMO NA CARREIRA - Chamámos a
atenção para o facto de a exemplo da EDA, dever-se considerar o tempo de contrato a termo
para efeitos de carreira profissional, adequado obviamente ao sistema da EDA-R (pontos).
O Sr. Presidente da EDA reforçou uma postura de diálogo, comprometendo-se a analisar todos os
pontos levados pelo SINDEL à reunião.
Uma última palavra para reafirmar que a nova equipa da EDA poderá também contar com o SINDEL,
para um trabalho frutífero para as Empresas e para os trabalhadores, com respeito pelos interesses
de cada um, mas numa perspetiva de diálogo, de concertação e de negociação.

DÁ MAIS FORÇA À TUA VOZ, SINDICALIZA-TE, ADERE AO
SINDEL!
Ponta Delgada, 21 de abril de 2021
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