
 

  

AOS TRABALHADORES DO GRUPO EDP 

Sem tempo para os trabalhadores, 

CAE adia a própria empresa! 
 

Quanto mais obsessivamente se concentra na obtenção de mais valias para os acionistas, mais 
parece que o Conselho de Administração Executivo da EDP falha em todas as frentes. E muito 
particularmente numa frente que é fundamental cuidar: a satisfação das expectativas dos 
trabalhadores e o cumprimento da palavra dada. 

É INADMISSÍVEL que, na reunião que hoje manteve com os representantes dos trabalhadores, a 
Comissão Negociadora da EDP tenha afirmado não estar em condições de apresentar a proposta da 
empresa para os trabalhadores em início de carreira porque o CAE ainda não decidiu! 

Como é possível negociar quando uma das partes se apresenta surda, muda, deslembrada daquilo 
com que se comprometeu?! 

Como é possível trabalhar sobre disposições que queremos a vigorar com caráter de urgência e a 
regulamentar as relações de trabalho para o futuro quando o administrador do pelouro dos 
Recursos Humanos prima insistentemente pela ausência na mesa das negociações – uma ausência 
real mas também virtual porque não delegando nos que o representam condena a Comissão 
Negociadora da EDP a ser uma entidade fantasma? 

O SINDEL condena este comportamento inqualificável por parte da empresa – que foi adiando a 
apresentação de propostas e desta vez nem sequer se dignou marcar data para próxima reunião 
– e alerta para o mal-estar crescente que se instala entre os trabalhadores e de onde nada de bom 
advirá, por certo. 

 

- A CN EDP iniciou a reunião com uma apresentação, por parte da Direção de Recursos Humanos, 
relativamente à avaliação de desempenho, explicando qual é a sua orgânica e quantos processos 
foram revistos a pedido dos trabalhadores. Foi o único ponto que a CN EDP trazia devidamente 
preparado – que se deve, mais uma vez recordamos à pressão que o SINDEL vem exercendo junto 
da empresa para que explique o modelo e a forma de avaliação dos trabalhadores. É absolutamente 
necessário que se insista numa real e correta avaliação dos trabalhadores, sem a qual se instala, 
obviamente, a desmotivação e o descrédito nos processos. 

- O SINDEL relembrou o cuidado necessário para que, aquando de promoções, designadamente as 
que envolvem mudança de carreira, resulte sempre um aumento pecuniário e não apenas a 
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chamada “progressão na horizontal”, em que os trabalhadores não veem aumentada a sua 
remuneração e perdem, ainda, eventuais pontos entretanto acumulados. A CN EDP garantiu que a 
empresa está atenta a isso. 

- O SINDEL lembrou que já está desbloqueada, por parte do Serviço Nacional de Saúde, a situação 
quanto à comparticipação na utilização de Termas e solicitou à empresa que esclareça a sua posição 
quanto a isto. Ficamos a aguardar resposta. 

- Sobre os dias a que os trabalhadores têm direito por nojo, o SINDEL elucidou a CN EDP sobre o 
estatuído em sede de Tribunal de Trabalho e pela Autoridade das Condições de Trabalho, 
entregando cópias destas disposições à CN EDP e solicitando que a empresa tome, também neste 
caso, iniciativas para informar os trabalhadores. 

 

Pragmatismo e responsabilidade são as armas que escolhemos! Exigimos da empresa que as use! 
 

CONNOSCO A TUA VOZ SOA MAIS ALTO! 

ADERE AO SINDEL! 
Lisboa, 27 de junho de 2019 

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