
 

  

 

 

 
AOS TRABALHADORES DA EDP 

TABELA INFETADA PELO COVID-19, ISTO É, 
EMPRESA CONCENTRADA EM MITIGAR A PANDEMIA 

 

Na reunião plenária realizada (via Microsoft Teams) hoje entre as Relações Laborais da EDP 
e os sindicatos, o tema dominante não foi, como já era esperado, a tabela salarial para 2020, 
mas sim a pandemia do novo coronavírus e a situação que esta despoletou na empresa. 

Assim, vale a pena salientar, de entre tudo o que foi dito pela empresa (para além daquilo 
que todos nós já sabemos quanto à gravidade da e aos cuidados a que a situação obriga), 
que: 

- Toda a informação que a empresa vai emitindo sobre o assunto está publicada na Intranet, 
num espaço que lhe é exclusivamente dedicado e que foi criado em 26 de fevereiro; 

- Todas as lojas e centrais de atendimento telefónico estão encerradas, sendo, contudo, 
assegurados, através de teletrabalho, os serviços essenciais aos interlocutores e clientes da 
empresa; 

- Os trabalhadores que estão no terreno a cumprir funções específicas que não podem ser 
interrompidas são protegidos com todo o equipamento necessário para salvaguardar a sua 
segurança. Aliás, a EDP tem cedido excedentes de alguns desses equipamentos ao Serviço 
Nacional de Saúde; 

- A linha Sãvida/Covid-19 está a receber chamadas, a fazer a triagem e a encaminhar os 
utentes suspeitos para análises em laboratórios que garantem respostas rápidas; 

- Qualquer trabalhador, reformado ou pensionista cuja análise resulte positiva verá o seu 
agregado familiar ser também alvo de testes e será acompanhado pela Sãvida, 
independentemente da assistência externa de que, naturalmente, precisará; 

- Foi firmado um acordo com os CTT e a Associação Nacional de Farmácias que viabiliza a 
compra online e a entrega ao domicílio em 24 horas de qualquer receituário, mediante o 
pagamento de 3 € (+ IVA). 

A empresa informou, também, que a maioria dos casos que, após a triagem feita pela 
Sãvida, foram já sujeitos a teste e que resultaram positivos se registam entre utentes que 
estão em teletrabalho, o que leva a concluir que não cumpriram rigorosamente as 
recomendações da Direção Geral de Saúde, nomeadamente no que se refere à contenção 
nos contactos com outrem.  
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A empresa informou também que o trabalho feito em sede de Comissão de 
Acompanhamento da Saúde – na qual o SINDEL está representado pelo seu Secretário-geral, 
eleito para o cargo – vai começar a ser divulgado por todos. 

O SINDEL congratula-se com o facto de ver aplicadas algumas das medidas pelas quais se 
tem batido em variados fóruns, entre os quais a Comissão de Acompanhamento da Saúde; 
e reafirma-se atento, ainda mais no momento difícil que atravessamos, a todos os impulsos 
que receber dos seus associados e dos trabalhadores em geral. 

O SINDEL está em ligação constante com o movimento sindical internacional; conhece pelo 
relato pessoal dos seus parceiros em Espanha, Itália, Brasil e Estados Unidos o drama que 
se vive e alastra pelo mundo. E é também nesta frente que apresenta, recebe e debate ideias 
e experiências que aportam mais-valias para a realidade nacional. 

 

Próxima reunião (via Microsoft Teams) a 8 de abril. 

 

LAVA BEM AS MÃOS! MANTEM O DISTANCIAMENTO SOCIAL!  
ADERE AO SINDEL! 

 
 

 

Lisboa, 01 de abril de 2020                                                   O Secretariado do SINDEL 

 

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


