
 

  

AOS TRABALHADORES DO GRUPO EDP 

MAIS UMA REUNIÃO DE QUASE NADA! 
 

Teve lugar a 25 de novembro, via Microsoft Teams, mais uma Reunião Plenária entre as Comissões 
Negociadoras Sindicais e as Relações Laborais do Grupo EDP. 

Por iniciativa do SINDEL foi exaustivamente debatida a hipótese de adesão do Grupo EDP à Tolerância de 
Ponto, sugerida pelo Governo, nos próximos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. A empresa entende 
que, sendo todos os cuidados mantidos – e, até, redobrados nos casos que envolvam contactos com 
terceiros – tal não se justifica, pelo que os dias 30 de novembro e 07 de dezembro serão “dias normais de 
trabalho no Grupo EDP”. 

Também foi abordada a questão do conteúdo da documentação que é assinada aquando da passagem dos 
trabalhadores à pré-reforma, um tema que o SINDEL já levantou em reuniões anteriores. A empresa admite 
que, pelo menos nos últimos três anos, foram assinados textos com conteúdos diferentes e prometeu 
estudá-los a fim de antecipar as respetivas consequências.  

Foi debatida a forma de comunicação da empresa, que terá criado falsas expectativas no que diz respeito à 
vacinação contra a gripe sazonal. A empresa informou que os primeiros 700 trabalhadores que se 
candidataram têm vacinação assegurada e deverão tomá-la até 6 de dezembro. Caso não o façam, perderão 
o direito à vacina. A empresa diz continuar em diálogo com a DGS no sentido de conseguir mais vacinas 
para, assim, contemplar a totalidade dos pedidos feitos através da plataforma easy4u. 

Após os pontos prévios, a empresa anunciou ter conseguido algo que o SINDEL há muito havia proposto: a 
possibilidade de o Plano Nacional de Vacinação ser assumido pelos Postos Médicos da Sãvida. Assim, 
fomos informados que, desde 1 de julho de 2020, está ativo um Projeto Piloto que abrange todos os 
trabalhadores do Grupo e respetivos agregados familiares, quer sejam do Plano Flex ou do Plano Sãvida. O 
SINDEL saúda esta iniciativa que, segundo a empresa, está a ser um sucesso.   

Noutras matérias, como o Benefício de Energia Elétrica, as Férias, a Disponibilidade, as Ajudas de Custo e 
tantas outras, continuamos na penosa aridez, à qual não nos conseguimos habituar, nomeadamente na 
matéria relativa à aceleração das carreiras dos colegas mais jovens – para a qual vimos apresentando, 
insistentemente, propostas para negociação sem conseguirmos obter respostas conclusivas.  

Apesar de tanta sementeira para tão poucos frutos, o SINDEL, na qualidade de Sindicato mais representativo 
do Grupo EDP, não vai desistir dos seus intentos nem de apresentar propostas que sirvam, em tempo real e 
em tempo útil, todos os trabalhadores. 

Ficamos na expetativa da reunião da próxima quarta-feira, 2 de dezembro, assim como das reuniões 
bilaterais.  

NÃO FAÇAS ”PONTE” NOS TEUS DIREITOS! ADERE AO SINDEL! 
 

Lisboa, 27 de novembro de 2020                                                                                          O Secretariado do SINDEL 

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


