
 

  

	

	

	
AOS TRABALHADORES DA EDP 

TABELA SALARIAL 2020 

CONTAS CONTINUAM POR ACERTAR 
 

Realizou-se a 22 de abril, por meios telemáticos, a habitual reunião plenária entre a 
“Comissão Negociadora” da EDP e as comissões negociadoras sindicais. 

Mais uma vez, a questão da atualização da Tabela Salarial foi relegada para último plano – 
na sequência da decisão tomada unilateralmente pela empresa desde que a Covid-19 se 
entranhou no nosso quotidiano. E, embora a “Comissão Negociadora” da EDP, desafiada 
pelo SINDEL a retomar esta frente de trabalho, aponte para um eventual regresso ao tema 
na próxima semana (ou na outra!...), parece estar ainda longe a descoberta de uma vacina 
para tratar este impasse. 

É estranho. 

. A EDP brilha na luta contra o vírus protagonizando ações de mérito tornadas públicas e 
aplaudidas; 

. A EDP tem conseguido, de um modo que é de realçar (e é realçado), de forma exemplar, 
manter funcionais a quase totalidade das suas atividades, fundamentais para a comunidade 
e essenciais para ajudar a ultrapassar a crise sanitária atual e tudo o que ela implica; 

. A EDP resistiu, ao que parece com sucesso, a um ataque cibernético cujos contornos não 
parecem ter sido nada suaves; 

. A EDP almejou, mesmo, três dias após ser vítima desse ataque cibernético, realizar a sua 
Assembleia Geral por meios digitais; prestar contas aos seus acionistas e, numa 
demonstração de robustez, sinal de que fez o trabalho de casa, propor e fazer aprovar a 
distribuição de dividendos; 

. A EDP não tem brilho, não mostra competência, não tem vontade, não faz força, não revela 
a resiliência nem a criatividade necessárias para cumprir a simples discussão de uma 
atualização da tabela salarial dos seus trabalhadores, os mesmos que, neste momento 
diferente, no terreno ou em teletrabalho, continuam a assegurar cabalmente o suprimento 
das necessidades da empresa e de todos os seus stakeholders. 

É estranho. 
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Nesta reunião plenária a EDP informou que: 

- Foram recebidas na passada semana 289 chamadas identificadas como Covid-19 que 
deram origem à realização de 220 testes, dos quais 175 resultaram negativos e 24 positivos. 
Aguarda-se o resultado de 21. Entre trabalhadores e familiares estavam, no momento, a ser 
diariamente acompanhadas pela Sãvida 142 pessoas. 

- Relativamente aos atos médicos ligados com a Covid-19, ficou clarificado que, por 
disposição das autoridades competentes, estão isentos de pagamento de taxa moderadora; 

- Estão a funcionar, como sugerido pelo SINDEL, os pedidos de reembolsos via correio 
eletrónico e todas as informações sobre este e outros assuntos estão disponíveis no Portal 
do Utente Sãvida (savida.edp.pt); 

- Estão resolvidos os problemas com a emissão de receituário, que está a funcionar 
normalmente desde segunda-feira, dia 20; 

- Continua a vislumbrar-se o regresso faseado aos postos de trabalho, salvaguardando-se 
todas as condições de segurança necessárias; 

- A distribuição de resultados será feita ainda este mês e nos moldes normais, sendo que o 
“bolo” a distribuir sofreu um aumento de 11% relativamente a 2019. Os técnicos vão receber, 
em média, 2000 euros. 

- Sobre a entrega do Relatório Único de Gestão, que o SINDEL vem reclamando e que não 
recebe desde 2018, inclusive, a empresa disse “devido às circunstâncias a sua apresentação 
está suspensa até data a indicar pelas autoridades competentes”. 

 

 

Próxima reunião (via Microsoft Teams) a 29 de abril. 

 

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

 
 

 

Lisboa, 23 de abril de 2020                                                   O Secretariado do SINDEL 

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


