AOS TRABALHADORES DO GRUPO EDP
TABELA SALARIAL EM QUARENTENA
- PRIORIDADE TOTAL À PANDEMIA A Comissão Negociadora da EDP reuniu hoje em Sessão Plenária, via Microsoft Teams, com as comissões negociadoras
sindicais.
Na oportunidade, partilhou com estas a dificuldade que tem tido em conseguir cativar as atenções do Conselho de
Administração Executivo para questões que não tenham a ver com o enfrentamento da crise causada pela pandemia
do Covid-19 – razão pela qual continua sem poder colocar em cima da mesa das negociações uma nova proposta para
a tabela salarial 2020.
Dadas as circunstâncias, a CN EDP propôs que ficassem temporariamente suspensas as negociações da tabela salarial,
mantendo-se a reunião da próxima sexta-feira da Comissão de Acompanhamento para a Saúde. Sugeriu, igualmente,
que todas as quartas-feiras, entre as 17 e as 18, se realizem estas reuniões plenárias via Teams para apresentação,
debate e ponto de situação sobre o tema Covid-19 – isto sem obstar a que em alguma altura se pudesse avançar para
a revisão da posição da empresa quanto à tabela.
O SINDEL deu o seu acordo a esta estratégia, que considera completamente preferível à aplicação de um ato de
gestão, algo que nunca aceitaria por considerar, desde sempre, que todas as decisões devem ser tomadas à mesa
de negociação.
A Comissão Negociadora do SINDEL aproveitou, ainda, para fazer chegar à empresa a apreensão dos trabalhadores
relativamente ao número de infetados, casos suspeitos e sob vigilância na EDP; e para lembrar que o brilho do nome
da EDP se deve ao brio que os seus trabalhadores colocam no exercício das suas funções.
Mais, o SINDEL solicitou à CN EDP que alertasse e sensibilizasse o Conselho de Administração Executivo para que é
preciso fazer refletir numa proposta de tabela salarial decente e dignificante os efeitos das palavras bonitas que por
estes dias se ouvem relativamente à dedicação, ao empenho e à entrega dos seus ativos, no terreno e em teletrabalho!

A EDP desde sempre conseguiu chegar a acordo; não vai ser este ano a primeira vez que o falha!
Basta, para tanto, que seja razoável. E coerente!
Próxima reunião a 1 de abril, para ponto de situação sobre o Covid-19. E talvez, quem sabe, não só!...

APOSTA EM QUEM JUNTA AS PALAVRAS À AÇÃO! ADERE AO SINDEL!
Lisboa, 25 de março de 2020
Mais informação em: www.facebook.com/SindelOficial
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