AOS TRABALHADORES DO GRUPO EDP
REUNIÃO TABELA SALARIAL 2020 VIA TEAMS
TESTE POSITIVO. AVANÇO ZERO.

Decorreu hoje, a primeira reunião plenária via Microsoft Teams entre as Comissões
Negociadoras Sindicais e a Comissão Negociadora da EDP, no âmbito das negociações
para a Tabela Salarial de 2020.
O SINDEL considera que este foi um passo necessário e que é bem revelador de uma
vontade, de ambas as partes, de não parar as negociações e de chegar, com a maior
brevidade, a um acordo negocial.
Apesar disso a empresa hoje aparentemente quis apenas fazer um teste deste tipo de
contacto com as CNS, já que não adiantou nova proposta afirmando que o fará na próxima
reunião – que ficou marcada para a próxima quarta-feira, dia 25, também através do
Microsoft Teams. Estamos sempre prontos para reunir e encontrar um acordo; mas nunca
um mau acordo para os trabalhadores, um acordo a qualquer custo. Nem aceitaremos
qualquer desculpa da empresa para deixar para trás este processo. Temos muitos mais
assuntos a tratar e não compreendemos a razão de a empresa arrastar por tanto tempo a
apresentação de uma proposta aceitável, que seja um sinal de que está na disposição de
avançar para fecho.
O SINDEL sublinhou que está a ser pedido um esforço redobrado aos trabalhadores que, se
já antes mereciam reconhecimento e incentivo, ainda mais o merecem agora, perante a
extraordinária resposta que estão a dar à dureza dos tempos que o país atravessa.
Relembrámos, ainda, a empresa de que temos estado sempre na linha da frente para o
diálogo e a busca de soluções, incluindo aos fins-de-semana, sempre que se detete algum
problema no terreno.
Todos os trabalhadores são fundamentais à economia nacional. Mas os trabalhadores da
EDP são os que acionam e cuidam uma infraestrutura crítica do nosso país e que – agora
mais do que nunca – é necessário que entregue uma boa qualidade de serviço, para garantir
que a população possa receber os cuidados médicos e de apoio geral de que carece. E
fazem-no com espírito de missão, muitas vezes sem saberem se as pessoas com quem
têm de interagir estão ou estiveram em contacto com alguém infetado com o COVID-19;
estão ou não, elas próprias, infetadas....
Pontos Prévios

O SINDEL chamou a atenção para o facto de que ainda há locais onde ainda não chegaram
os equipamentos de proteção indicados para fazer frente à pandemia.
A empresa informou que está a pressionar diariamente os fornecedores. mas que estes
estão com alguma dificuldade de entrega, muito devido ao envio, em primeiro lugar, deste
tipo de acessórios para os hospitais. Espera-se que nos próximos dias todas as
necessidades sentidas no terreno sejam supridas.
A CN EDP transmitiu-nos que os três laboratórios com que tinha feito um acordo para os
testes de despistagem do COVID-19 aos seus trabalhadores avisaram que estão com uma
grande afluência, motivada pela procura gerada pelo SNS. No entanto, informaram a
empresa de que estariam a fazer todos os esforços para dar resposta aos casos esta lhe
encaminhasse.
Contudo, a Linha Sãvida COVID-19, inaugurada justamente hoje, 23 de março de 2020 (e
que está aberta a todos os trabalhadores da EDP, no ativo ou reformados), encaminhou
para testes cerca de 20 dos utentes que a contactaram. A empresa garante que embora a
Sãvida esteja a funcionar em rede, à porta fechada e por contacto preferencialmente
telefónico, nenhum utente deixa de ter acesso a consulta nem aos cuidados ou à
medicação de que necessita.

APOIA QUEM ESTÁ AO TEU SERVIÇO! ADERE AO SINDEL!
Lisboa, 23 de março de 2020

Mais informação em: www.facebook.com/SindelOficial
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