
 

  

 

 

 
AOS TRABALHADORES DA EDP 

NO RETORNO À TABELA, A EDP… CONGELA! 
 

Não é para rimar, mas assim foi: a 6de maio, no tão ansiado e há uma semana anunciado retorno 
à discussão – ainda por meios telemáticos – da atualização da Tabela Salarial para 2020 – o 
SINDEL ficou com a sensação de que a EDP congelou. No Tempo, no Discurso e na Proposta: ao 
fim de tanto espaço para estudar o tema, passou de 0,5 para 0,6%. E houve uma imensa conjuntura 
para refletir e criar caminho para um Novo Devir…. Lamentamos, francamente. 

Mas comecemos pelo princípio (que o debate da Tabela, como é de costume, ficou para o fim). 

O SINDEL colocou algumas questões prévias: 

1 – A distribuição de resultados foi inferior para muitos trabalhadores, o que contradiz, na prática, 
aquilo que era esperado após as declarações do Dr. António Mexia. A empresa não deu (como 
havia prometido na reunião anterior) conhecimento dos critérios aplicados, mas afirmou que a de 
2020 respeitou os de 2019. E disse ainda que “está disposta a falar sobre essas regras, mas sendo 
discutida a forma” (sic). 

2 – Como vão os postos médicos começar a receber os utentes? Vão manter o distanciamento 
através de consultas espaçadas ou vão montar mais equipamentos de proteção, por exemplo na 
frente dos serviços administrativos? Sobre todos os regressos, a empresa assegura que serão 
feitos de acordo com as normas estabelecidas pelas entidades competentes, nomeadamente a 
Direção Geral de Saúde. 

3 - Há ainda enfermeiros que não regressaram aos postos médicos, o que levou a especulações 
sobre o encerramento desses postos como eventual resultado de estudos desenvolvidos... 

4 – Há especialidades que estão a pedir, no momento da consulta, 15€ para proteção do médico e 
assistente (nomeadamente em Estomatologia). A EDP afirma que nenhum prestador de serviços 
pode fazer esta exigência aos seus trabalhadores. 

5 – A Direção de Recursos Humanos está a fazer uma enorme e inaceitável pressão junto dos 
trabalhadores das barragens que pretende alienar na bacia hidrográfica do Douro para que aceitem 
as propostas da ENGIE, chegando mesmo a intimidá-los. Os representantes da empresa afirmaram 
que darão respostas sobre o processo e os prazos do dossiê de venda das barragens. 

  

A EDP esclareceu que: 

- Relativamente à Covid-19, estamos com 389 consultas, das quais resultou a realização de 319 
testes, 28 dos quais positivos (6 já curados) e 249 negativos. Há 42 pendentes de resultado. 

- A rotação de ativos continua coerente com o calendário definido desde 19/12, estando a decorrer 
na normalidade.  
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- Está pronta (?) a retomar os temas “Trabalhos em Tensão” e “Subsídio de Estudo”. 

- Sobre a Mútua e os recibos de vencimento com valores diferentes dos anteriores, embora as 
Relações Laborais estivessem convencidas de que os agora aplicados eram os que estavam em 
vigor, tal não corresponde à verdade. A atualização que pensavam que estava feita ainda não tinha 
acontecido. O facto foi comunicado ao Fundo de Pensões, para efeito de cálculos. 
Escalões/valores= 9,40€; 14,10€ e 18,80€. Os atuais valores mantêm-se até junho de 2020. Sobre 
isto, o SINDEL frisou que a alteração da Mútua tem de ser sempre apresentada antes aos 
sindicatos e que é inadmissível que se tenha repetido este episódio, que confirma que a empresa 
está a desrespeitar ostensivamente o ACT.  

Sobre a já quase lendária negociação da TABELA SALARIAL 2020, a CN EDP diz querer tentar 
chegar a bom porto e propõe, para tanto, como já se disse acima, um incremento 0,6%. Os 
argumentos são os mesmos: ano mau; prejuízos em Portugal; fim dos CMEC; que este é um valor 
que repõe em dobro o poder de compra dos trabalhadores, etc. 

Argumentos que fazem tábua-rasa de tanto enviesamento de estratégias de de gestão e de tantos 
anos em que foi a riqueza gerada em Portugal que financiou a expansão internacional… Isto para 
além da disparidade de tratamento entre stakeholders: para os acionistas e clientes, quase tudo; 
para os trabalhadores, restos.  

Apetece, aliás, perguntar: quantos eletricistas valerá um Mexia?  

É só pegar nos números e fazer as contas. 
 

Com estes valores o SINDEL não pode, obviamente, dar o seu acordo! 

Ainda assim, o SINDEL passou de 4% para 3,3%, num gesto que demonstra a sua vontade de 
resolver o assunto rapidamente. 

Estamos cansados de argumentar e preparados para outro tipo de “conversa”. 

 

Próxima reunião (via Microsoft Teams) a 13 de maio. 
 

DEFENDE A TUA DIGNIDADE, CUMPRE OS TEUS SONHOS.   
ADERE AO SINDEL! 

 

Lisboa, 06 de maio de 2020                                                 O Secretariado do SINDEL 

 

 

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


