
 

  

 

 

 

AOS TRABALHADORES DO GRUPO EDP 
TABELA SALARIAL PARA 2020 

Será que desta (ou seja, da próxima…), vai? 
 

Na reunião de hoje, mais uma vez não se avançou na questão da atualização salarial para 2020. 

Ficou, contudo, mais uma vez, um compromisso (ou mais uma promessa): o de tentarmos fechar 

este processo em 8 ou 15 dias! A EDP propôs que se avance para reuniões separadas com cada 

Sindicato, de modo a encontrar um consenso que leve a um acordo. O SINDEL parte para esta “nova” 

proposta de caminho com natural desconfiança: vinda de uma Comissão “Negociadora” que tem 

demonstrado completa apatia relativamente aos argumentos e à fundamentação económica que 

vimos defendendo, ao longo de meses, sem sucesso, não temos razões para alimentar grandes 

esperanças… 
 

PONTOS PRÉVIOS 

RETOMA AO LOCAL DE TRABALHO 

A EDP informou que o plano de regresso ao trabalho de forma presencial se iniciará gradualmente 

a partir do próximo dia 18/5. Todos os trabalhadores só poderão iniciar o trabalho com declaração 

de alta da Medicina do Trabalho, que pressupõe a realização de teste à COVID-19. Idêntico 

procedimento será utilizado quanto aos prestadores de serviços que mantêm contacto direto com 

trabalhadores da EDP. Qualquer situação que não esteja conforme com estas orientações deve 

ser-nos comunicada, para uma intervenção rápida junto da EDP. Relembramos que a Lei relativa 

ao teletrabalho se mantém em vigor pelo menos até ao final de maio. 

SÃVIDA 

A EDP informou que os postos médicos vão começar a retomar a atividade normal a partir de 1 de 

junho. As consultas serão preferencialmente por teleconsulta. As credenciais e guias de tratamento 

em Estomatologia têm a sua validade estendida até 15/6. Nas outras especialidades terão 

obrigatoriamente de ir a nova consulta (teleconsulta) sem pagamento de nova taxa moderadora. 

A Sãvida já realizou 417 consultas COVID-19 e fez 371 testes. Foram detetados no total 31 testes 

positivos. Neste momento são 20 os trabalhadores positivos para COVID-19. 
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MINUTAS DOS ACORDOS DE PRÉ-REFORMA 

O SINDEL questionou a EDP sobre as minutas de acordos de pré-reforma que estão a ser enviadas 

aos trabalhadores sem considerarem a possível subida de Br/Lt. por força de obtenção dos pontos 

necessários na Avaliação de Desempenho. A EDP respondeu que essa questão teria de ser 

retificada pois os trabalhadores que subirem de Br/Lt terão sempre os efeitos a 1.1.2020.      
 

Também, porque nos continuam a colocar pedidos de esclarecimento sobre os contactos que a 

EDP vem fazendo para a passagem à reforma dos trabalhadores, carreira contributiva e reforma ou 

passagem da situação de pré-reforma para a reforma, relembramos que o SINDEL continua a dar o 

seu apoio/esclarecimento a todos os seus associados pelas vias e contactos habituais, pelo que 

aconselhamos a que, se tiver dúvidas em alguma destas situações, não hesitem em consultar o 

sindicato. 

 

O SINDEL espera, mas não a qualquer preço, terminar o presente processo de atualização salarial 

quanto antes, para podermos avançar para a negociação das restantes matérias – e não são 

poucas! dada a resistência que a empresa demonstra em atualizar a sua forma de olhar todos os 

seus recursos humanos – que temos “pendentes” com a EDP! 

 

 

 

ALINHA-TE COM QUEM FAZ! ADERE AO SINDEL! 

 

 
 

Lisboa, 13 de maio de 2020                                                 O Secretariado do SINDEL 

 

 

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


