
 

  

	

	

	
AOS TRABALHADORES DA EDP 

À ESPERA DA DESCIDA DO PLANALTO NA COVID-19 

PARA CHEGAR AO PICO NA TABELA-20 
 

Decorreu a 15 de abril, por meios telemáticos, a habitual reunião semanal com a Comissão 
Negociadora EDP, tendo sido abordadas várias questões exceto, ainda, aquela que é o 
motivo para estas reuniões periódicas: a Tabela Salarial EDP 2020. 

O tema-base abordado foi, de novo, o modo como a empresa tem respondido à pandemia 
da Covid-19, salientando-se o esforço colocado na deteção, despiste e encaminhamento de 
caso suspeitos. Dos números apresentados pela empresa, destacamos que dos mais de 200 
testes realizados por decisão da Linha Sãvida/Covid-19, houve 21 positivos, 129 negativos, 
sendo que 54 se encontram à espera de resultado (continua a lamentar-se 1 caso letal). 
Outro número adiantado é o do universo de pessoas que a Linha está pronta a servir: cerca 
de 50 mil, entre trabalhadores e agregados familiares respetivos. 

A CN EDP quis também trazer à conversa a preparação para o regresso à empresa das 
pessoas que estão em teletrabalho (uma realidade que teremos que começar a encarar); o 
modo como se está a cuidar de manter nas melhores condições de Segurança e Saúde para 
os trabalhadores que estão nos seus postos (e o que se vai fazer para assegurar um 
regresso igualmente seguro dos restantes); a Avaliação de Desempenho (que está a ser 
realizada com recurso a telecomunicações, mas que ainda assim terá todas as garantias de 
que decorra de forma justa); a marcação das férias (cujo prazo foi alargado até finais de 
abril, estando a criar-se condições para que todos possam concretizar essa tarefa); e os 
Campos de Férias (cuja realização, este ano, por todas as razões conhecidas, se vê num 
horizonte de incerteza). 

O SINDEL perguntou se já tinha sido encontrada uma solução para o recebimento dos 
reembolsos médicos – ao que a empresa respondeu não ter tido ainda oportunidade de 
resolver a questão, mas que na próxima reunião dará uma resposta. 

O SINDEL pediu, de novo, que lhe seja entregue o Relatório Único, que era costume receber, 
o que não acontece desde o relativo a 2017 – a empresa respondeu que novas limitações 
legais a impedem de divulgar alguns dados e que estará a tentar perceber quais os 
elementos passíveis de divulgação. 
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O SINDEL questionou a EDP sobre o alcance do ataque informático sofrido na segunda-feira, 
13, até porque é necessário perceber qual o tipo de dados sobre os trabalhadores a que 
terão tido acesso os piratas cibernéticos – a CN EDP desvalorizou a abrangência dos 
ataques, declarando que desconhece que haja pedido de resgate; que a empresa se 
defendeu de imediato e que os dados a que os hackers poderão ter obtido acesso terão sido, 
tão-só, aqueles disponíveis em pastas partilhadas pelos departamentos: “Os piratas sabem 
apenas os nomes dos ficheiros que estavam na rede” – disse. 

O SINDEL, que teve conhecimento de que há problemas com a emissão de receituário, 
questionou se essa realidade tinha a ver com o dito incidente cibernético – a empresa 
esclareceu que sim, mas que já foram tomadas medidas alternativas para contornar o 
problema. 

O SINDEL – que não pode deixar de aplaudir o esforço que a EDP vem fazendo, 
internamente e na sociedade civil, para minimizar os impactes negativos da crise 
pandémica – lamenta que a empresa continue a protelar sucessivamente a resolução de 
problemas, muitas vezes criados por ela própria e que têm que ver com a negociação 
coletiva e respetivos instrumentos regulatórios. E reputa de muito negativo que a atual 
situação esteja a ser claramente utilizada para não se avançar em outras frentes de debate.  

Sendo que, como é sabido, estamos sempre disponíveis para negociar, lembramos a 
empresa que não deve acostumar-se a empurrar os problemas com sorrisos e, sobretudo, 
que sabemos esperar; mas nunca estaremos disponíveis para aceitar um mau acordo! 

 

Próxima reunião (via Microsoft Teams) a 22 de abril. 

 

QUALQUER TEMPO É BOM PARA NOS PROTEGERMOS. 
FAZ ISSO! SINDICALIZA-TE. ADERE AO SINDEL! 

 
 

 

Lisboa, 16 de abril de 2020                                                   O Secretariado do SINDEL 

 

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


