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O SINDEL reuniu ontem, dia 3 de janeiro, com a EDP para continuar a negociação de diversas matérias, algumas
das quais se arrastam desde a assinatura do ACT, em 2014! Facto que resulta de um quase bloqueio negocial que
tem sido objeto da nossa crítica e já foi motivo para uma posição conjunta por parte das Estruturas
Representativas dos Trabalhadores.
Dada a proximidade do início das negociações para as atualizações salariais para 2018, aproveitámos para
entregar uma proposta de 4%, com arredondamento ao Euro superior para a tabela e rubricas de expressão
pecuniária. Em resposta, a EDP disse que está a aguardar os indicadores do INE e do Banco de Portugal, mas
que prevê iniciar o processo ainda este mês.
TABELA DE AJUDAS DE CUSTO
Já foi aprovada em Conselho de Administração Executivo nova tabela de ajudas de custo, na sequência da
questão, levantada pelo SINDEL, de que havia casos em que o valor de ajuda de custo para refeição era inferior
ao valor normal do subsidio de alimentação em vigor. A nova tabela será divulgada através de Ordem de Serviço.
RECIBO DOS REFORMADOS E PENSIONISTAS
Foi explicado pela EDP que, em dezembro, as diferenças de valor verificadas nos recibos dos reformados e
pensionistas tiveram a ver com o acerto tornado necessário pelo facto de não terem sido feitas retenções de IRS
nos duodécimos do Subsidio de Natal. Lembramos que o regime de duodécimos acabou e em 2018 o Subsidio de
Natal será pago por inteiro, pelo que os valores mensais a receber serão necessariamente mais baixos.
LIMITE DO DESCONTO ENERGIA ELÉTRICA
A EDP disse estar a aguardar os indicadores do INE e do Banco de Portugal, para proceder a essa atualização,
nos termos do ACT. O SINDEL dará conhecimento desses valores assim que forem disponibilizados e verificados.
SUBSÍDIO DE ESTUDO A DESCENDENTES
Apesar de se estar a avançar nas propostas em negociação, subsistem divergências entre o SINDEL e a EDP, não
tendo sido possível chegar a um entendimento. Foi marcada nova reunião para 10/1 e a EDP, tendo em conta a
utilidade de um Acordo, vai suspender o pagamento dos subsídios até ao final de fevereiro. O SINDEL procura
uma solução justa e não penalizadora como a que a EDP tem estado, unilateralmente, a aplicar!
O SINDEL deseja um Bom Ano de 2018 a todos os seus associados e aos trabalhadores do Grupo EDP em geral.
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