AOS TRABALHADORES DO GRUPO EDP
UM “REGRESSO” ASSINTOMÁTICO...
VONTADE NEGOCIAL DA EMPRESA CONTINUA DE FÉRIAS
Recomeçaram a 9 de setembro, como estava previsto desde antes do tradicional período de férias,
as reuniões plenárias entre as comissões negociadoras dos sindicatos e do Grupo EDP. O tema
desta primeira reunião estava, já, pré-estabelecido: o Subsídio de Estudo – assunto que se arrasta,
como todos sabem, há já alguns anos.
No decurso dos meses de julho e agosto o SINDEL foi debatendo esta e outras matérias com a CN
EDP, tentando evoluir para uma proposta credível que respeite as legítimas expectativas dos
trabalhadores. Nesta reunião confirmou-se que as “vontades” não estão todas alinhadas,
sendo o tema “empurrado” para o final da reunião, altura em que… foram marcadas duas
novas reuniões plenárias (23 e 30 de setembro) em que a EDP se propõe “fechar este tema”.
O SINDEL insistiu que precisa de mais dados, nomeadamente quanto ao número de descendentes
por grau de ensino, para poder fundamentar melhor as suas propostas; e reafirmou que não podem
existir acordos que prejudiquem os trabalhadores e que nunca dará o acordo a uma má proposta.
O SINDEL lembrou, ainda, a empresa, que uma negociação não foi, não é nem nunca há de ser a
imposição, por uma das partes, da sua vontade; e recordou, uma vez mais, que a preocupação
com o social tem de começar no interior da empresa, visando os seus trabalhadores e seus
familiares que são, efetivamente, aqueles que geram a riqueza que permite à EDP apoiar
causas, patrocinar concertos, pagar meias maratonas, sustentar casas de espetáculo e
investir milhões de euros em fundações e num Museu.
Nos pontos prévios (que, afinal, tomaram praticamente conta da reunião), foram abordados os
temas da saúde e do teletrabalho.
SAÚDE
Já foram efetuados 4794 testes, dos quais 53 acusaram positivo. Atualmente há zero ativos.
Questionada pelo SINDEL, a empresa informou que neste momento existem nove postos médicos
da Sãvida (Braga, Coimbra, Faro, Lisboa, Penafiel, Porto, Seia, Setúbal e Sines) preparados para
consultas presenciais se o médico assim o entender ou em caso de necessidade. A Empresa
entende que se trata de um teste que está a ser efetuado com coragem e disse estar em fase de
preparação para abrir os restantes Postos, possivelmente ainda durante o corrente mês estando,
contudo, a aguardar a divulgação das decisões governamentais pertinentes. Sobre quantas
consultas presenciais foram feitas desde o dia 1 de julho… a empresa disse que respondia
depois.
Vale a informação de que, caso não concorde em haver apenas teleconsulta, o utente deve
apresentar queixa junto do Gabinete do Utente (savida.gabinete-do-utente@edp.pt).
A empresa informou que as teleconsultas realizadas durante o mês de setembro estão isentas de
taxa moderadora.

TELETRABALHO
O SINDEL questionou a empresa sobre as previsões para o regresso às instalações por parte dos
trabalhadores, nomeadamente os que se inserem no Grupo de Risco 3 e que começam a ser
contactados para saber da sua “disponibilidade” para, “pontualmente” fazer trabalho presencial de
2 a 3 vezes por semana. O SINDEL opinou que 3 vezes por semana é bem mais que pontual e
afirmou não aceitar quaisquer pressões sobre os trabalhadores do Grupo 3.
A empresa, em resposta, informou que o regresso dos trabalhadores do Grupo 3 será sempre
voluntário e sujeito a parecer da Medicina no Trabalho.
A empresa informou ainda que, fruto da limitação de espaço, tem de haver rotatividade dentro das
equipas que trabalham em bloco, porque apenas 25% da lotação poderá ser ocupada em condições
de segurança.
Também informou que não existe qualquer “Regulamento do Teletrabalho” porque ainda não
estamos no tempo pós-Covid19; e que, por enquanto, a EDP apenas está a trabalhar para
responder a uma necessidade: proteger os trabalhadores.
A próxima reunião plenária será a 23 de setembro, via Microsoft Teams.

ALINHA-TE COM QUEM FAZ! ADERE AO SINDEL!
Lisboa, 10 de setembro de 2020

Mais informação em: facebook.com/SindelOficial
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