
 

  

 
 

10.10.2021 
 

AOS TRABALHADORES DO GRUPO EDA 
 

GREVE À PREVENÇÃO/DISPONIBILIDADE DOS SI NA GLOBALEDA 
 

Os trabalhadores do Sistemas de Informação da Globaleda decidiram encetar uma greve ao 

regime de prevenção/disponibilidade por tempo  indeterminado e que se iniciou às 00:00 horas 

do dia 8 de outubro de 2021. 
 

Esta greve, convocada pelo SINDEL, pretende não só reclamar da decisão da Administração da 

Globaleda de alterar o valor que estes trabalhadores recebiam por prestarem serviço nesse 

regime, com substanciais reduções e sem  reconhecer o princípio “sagrado” no Grupo EDA de 

que, qualquer solução, passava sempre pela não redução de rendimento. O SINDEL apresentou 

propostas, aliás como foi feito nas telecomunicações da Globaleda, que garantia esse princípio.  
 

A Administração da Globaleda não aceitou as nossas propostas e até incluiu esta negociação no 

“pacote” salarial, sabendo que não obteria o acordo dos Sindicatos para assim justificar um ato 

de gestão. Os trabalhadores e o SINDEL, apesar de apostarem sempre na negociação e na 

concertação, viram-se forçados a encetar para já esta forma de luta. 
 

Informa-se também que, o Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social Regional, depois de 

ouvir as partes, decidiu por unanimidade  não decretar Serviços Mínimos, aliás como 

defendíamos. 
 

Nesse sentido, torna-se muito importante o respeito pela Lei, que proíbe a substituição dos 

trabalhadores em greve por outros trabalhadores da mesma Empresa, de outras empresas do 

Grupo EDA ou externas. Nenhum trabalhador das Empresas do Grupo EDA deve aceitar executar 

uma só tarefa normalmente desempenhada por estes trabalhadores.  
 

O SINDEL apela também à solidariedade dos trabalhadores das Empresas do Grupo EDA à luta 

destes seus colegas, na defesa da irreversibilidade dos rendimentos e na certeza de que eles 

tomarão idêntica posição se alguma vez tal se mostre necessário em relação a colegas de outra 

empresa do Grupo. 

DÁ MAIS FORÇA À TUA VOZ, SINDICALIZA-TE, ADERE AO SINDEL! 
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