
 

  

AOS TRABALHADORES DA EDP  

PORTAL DA SÃVIDA ESTARÁ ATIVO AINDA EM NOVEMBRO 
A EDP reuniu com os sindicatos no dia 31 de outubro para apresentar o Portal da Sãvida. O Portal, no qual estão 

já a ser carregados os dados sobre aos utentes (titulares e respetivos agregados), só estará, segundo a 

empresa, plenamente funcional em finais do corrente mês de novembro. Nesta altura, todos os trabalhadores, 

pré-reformados e reformados terão no recibo de vencimento esta informação e as instruções necessárias à 

adesão e utilização. 

O SINDEL saúda o surgimento desta nova e poderosa ferramenta de interação Sãvida/Utente, fruto de uma 

aturada discussão em que participou afincadamente – e que há de forçosamente continuar já que estes novos 

meios de comunicação são, eles próprios, geradores naturais de uma constante busca por melhorias. A Sãvida 

aproveitou para apresentar os resultados do Inquérito de Satisfação aos Utentes, fazendo deles uma leitura 

otimista que o SINDEL não considera adequada. Alguns casos que chegaram (e continuam a chegar) ao nosso 

conhecimento e que temos oportunamente colocado à empresa não podem, pela gravidade das situações e 

pela ligeireza com que são tratados, ser reduzidos a meras percentagens. Os utentes da Sãvida são pessoas; 

têm debilidades e necessidades especiais; não são simples dados para estatística. 

Pontos prévios abordados: 

ENCERRAMENTO CENTRAL SINES E ALIENAÇÃO DE OUTROS CENTROS PRODUTORES 

A EDP garante que está 100% atenta à eventual medida do Governo de antecipar o encerramento de Sines e 

que haverá sempre saídas para a situação de cada trabalhador, tal como tem acontecido no passado. No dia 

27 de novembro vai haver uma reunião, primeiro com a Coordenadora das Comissões de Trabalhadores e 

depois com os Sindicatos, com o Eng. Miguel Setas – Administrador do Grupo EDP com o Pelouro dos Recursos 

Humanos – sobre esta temática. 

RESTRUTURAÇÃO DA EDP DISTRIBUIÇÃO 

A restruturação responde, pelo menos parcialmente, a determinações do Regulador e vai ser objeto de 

comunicação aos trabalhadores. Não está previsto um plano de saídas especial, apenas irão ser contactados 

alguns trabalhadores, sendo a aceitação das propostas da empresa, como habitualmente, facultativa. 

CONSTRANGIMENTOS CONCUR 

Os acertos devem ser feitos com o acordo dos trabalhadores. Foram essas regras as definidas, mas há casos 

em que foram efetuados acertos sem que fossem previamente contactados os trabalhadores. A EDP disse 

estranhar que tal aconteça e prometeu verificar. 

► 



 2 

COMPLEMENTO DE SUBSÍDIO A DESCENDENTE DEFICIENTE 

Contrariamente à nossa opinião, a EDP pensa ter agido de acordo com o bom senso e a regra geral do Acordo 

Coletivo de Trabalho (de nenhum trabalhador ter passado a receber menos do que recebia anteriormente). Após 

o fecho das negociações para a Tabela Salarial 2020 a empresa pretende revisitar, em conjunto com os 

Sindicatos, o ACT para uma reflexão e esta será uma das matérias a discutir.  

ENQUADRAMENTO DE TRABALHADORES EM INÍCIO DE CARREIRA 

A empresa fornecerá em novembro, para acerto com os Sindicatos, dados relativos a trabalhadores da EDP 

Produção e da EDP Distribuição nesta situação. 

 

ALINHA-TE COM QUEM FAZ! ADERE AO SINDEL! 

 

Lisboa, 5 de novembro de 2019                                 O Secretariado do SINDEL 

    

 

 

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