
 

  

AOS TRABALHADORES DA EDA 

SINDEL REÚNE COM ADMINISTRADOR RH 
 

Ontem dia 3/12, uma delegação do SINDEL composta pelos Delegados Sindicais na Terceira, pelo 

Técnico de Contratação Coletiva e por um Jurista, reuniu-se, a pedido do SINDEL, com o 

Administrador da EDA com o pelouro dos Recursos Humanos, Dr. Roberto Monteiro, para discutir e 

esclarecer algumas situações que os trabalhadores nos têm colocado, nomeadamente a questão de 

procedimentos diferentes nas diversas ilhas ou mesmo ao nível de departamentos. 

 

O Administrador reafirmou que, salvo casos especiais concertados, é política da EDA adotar 

procedimentos iguais em todo o território de intervenção, solicitando que quando existam casos 

concretos de discrepância de tratamentos lhe façamos chegar essa informação, para análise e 

posterior decisão. 

 

1. Trabalho Suplementar 

A questão prende-se sobretudo com o tempo de trajeto, quando o trabalhador é chamado a prestar 

trabalho suplementar em dia de descanso. Para a EDA esse tempo já deve ser pago como 

suplementar. 

 

2. Deslocações 

Os trabalhadores têm direito ao pagamento de ajudas de custo, na mesma ilha ou em deslocações 

para ilhas diferentes, nos exatos termos do estipulado no AE. A EDA, contudo, não vê com bons olhos, 

o pagamento da ajuda de custo para a refeição quando os trabalhadores que a ela têm direito, por 

estarem deslocados a mais de 10 Km, utilizem os veículos da empresa para ir tomar a refeição aos 

locais onde o fazem quando não estão deslocados.  

Para o SINDEL e independentemente do estipulado no AE, tem de haver bom senso na utilização da 

figura, mas a Empresa tem que cumprir em todas as ilhas e em todos os departamentos e serviços o 

que livremente acordou e consta do AE.  
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3. Disponibilidade 

Havendo trabalhadores a fazerem muitas horas de disponibilidade, sendo só são pagas 4 horas/dia, 

o SINDEL colocou esta questão, sendo respondido que tal não faz sentido.  

O Administrador afirmou ter conhecimento de um acordo sobre o tema, pelo que iria saber os seus 

termos. No entanto, acrescentou que para a EDA a disponibilidade tinha que ser paga em função das 

horas em que o trabalhador está efetivamente nesse regime. O SINDEL também não vai deixar em 

claro este problema. Os trabalhadores não são obrigados a fazerem disponibilidade se esta não lhes 

for paga conforme a escala. Esperemos pela resposta rápida do Administrador a esta questão. 

≈ 

Aproveitando a reunião, e conhecedores dos problemas dos trabalhadores das Empresas de 

Segurança em serviço na EDA, informamos a empresa que ao abrigo da nova Lei da Segurança 

Privada, a EDA passou a ser solidariamente responsáveis pelas dívidas aos trabalhadores, fisco e 

segurança social, pelo que pode vir a ser chamada responder pelas dividas da empresa de segurança 

aos seus trabalhadores. 

≈ 

O SINDEL agradece a disponibilidade do Administrador em reunir e espera as posições definitivas e 

esclarecedoras às questões que colocou. 

 

 

ALINHA-TE COM QUEM FAZ! ADERE AO SINDEL! 

 

 

Lisboa, 5 de dezembro de 2019                                 O Secretariado do SINDEL 

    

 

 

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