
 

  

	

	

	
AOS TRABALHADORES DA EDP 

NÃO BAIXÁMOS A GUARDA, 

MAS A TABELA MANTÉM-SE CONFINADA 
 

A reunião realizada esta quarta-feira, 29 de abril, mais uma vez por meios telemáticos, entre 

a EDP e os sindicatos foi bastante animada. Mas quanto a negociações para revisão da 

tabela salarial… nada! 

Ficou a promessa de que se retomará, na próxima reunião, esse debate. Mas sem se 

perceber sequer – apesar de o SINDEL ter colocado a questão – se há alguma vontade por 

parte da empresa de fazer refletir nesta frente a bondade visível em outras e, nomeadamente, 

o reconhecimento do grande valor que os seus trabalhadores tiveram a oportunidade de 

mostrar à evidência na crise que o país atravessa há mais de um mês. 

Para a semana se verá, se… 

Nesta reunião, as Relações Laborais da EDP começaram por transmitir um resumo da 

situação atual no país, da qual só não tem conhecimento quem não acompanha as notícias 

(fim do Estado de Emergência; manutenção de algum teletrabalho; regresso gradual 

cuidadoso aos postos de trabalho, etc.).  

Das estatísticas recolhidas pela atividade da Linha Sãvida / Covid-19 ficam os números: 365 

consultas Covid; 296 testes realizados; 205 negativos, 23 positivos; 65 a aguardar. E uma 

novidade: 3 casos confirmadamente recuperados. 

Quanto aos Campos de Férias 2020, a empresa informou que a opinião atual dos médicos é 

de que não haverá condições para os realizar. Não foi ainda tomada a decisão final mas, 

entretanto, como é sabido, as respetivas instalações estão cedidas à Proteção Civil para 

eventual uso no âmbito do combate à pandemia. 
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O SINDEL perguntou se a empresa pensava respeitar o calendário previsto para a subida, 

após análise, dos trabalhadores do nível 5 para o nível 4. A EDP respondeu que sim. 

O SINDEL manifestou a sua discordância sobre o modo como se está a refletir, na 

distribuição de lucros, o resultado da avaliação de desempenho, sendo que é evidente que 

a qualidade da relação entre avaliador e avaliado contamina o processo; e que é estranho 

que trabalhadores que tiveram avaliações idênticas ou superiores às do ano passado 

tenham recebido, este ano, menos dinheiro. E isto apesar dos aumentos publicamente 

anunciados pelo Presidente do Conselho de Administração Executivo. Quanto a esta 

matéria, o representante da EDP tentou esclarecer, sem sucesso, os cálculos contabilísticos 

que estão por detrás da atribuição, a cada trabalhador, do quinhão que lhe cabe. Na próxima 

semana a empresa apresentará todos os elementos necessários para que se saibam as 

regras de distribuição de lucros que vigoraram no ano passado e, assim, concluir se houve, 

este ano, algum desvio. 

 

Próxima reunião (via Microsoft Teams) a 06 de maio. 

 

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

 
 

 

Lisboa, 30 de abril de 2020                                                   O Secretariado do SINDEL 

 

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


