
Sindicato das Indústrias Eléctricas do Sul e Ilhas 

Informação   
Aos trabalhadores do Grupo EDP 

Pré e Reformas e outras matérias… 

Administração “a meter água,  

atira bóia…” 

Como já se tinha informado anteriormente, a administração está a violar de uma forma 
inqualificável o ACT nas condições da pré reforma, particularmente pelos resultados na 

subsequente reforma. 

Essa acção tem o objectivo assumido de restringir direitos exclusivos dos trabalhadores e, dessa forma, apropriar-se de 
valores avultados à custa dos dinheiros da Segurança Social e do prejuízo da melhoria legítima das reformas. 

Relembramos que em 2019 a administração altera unilateralmente o texto dos acordos de pré-reforma, com o 
objectivo de obrigar o trabalhador a requerer a reforma não na idade normal de reforma, como está expresso, sem 
margem para interpretações noutro sentido, no ACT (Cláusulas 104 e 117) mas a ter de ser feita quando é atingida, face 
à carreira contributiva e idade, a possibilidade de a reforma poder ser pedida sem penalização (idade pessoal de 
reforma). 

Até 1.1.2019 o trabalhador logo que não fosse prejudicado por penalizações, a empresa procurava apropriava-se do 
valor que tinha de pagar até à idade normal na altura e passava a ser a SS a fazê-lo, constituindo-se já nessa altura como 
uma situação que prejudicava o erário publico em seu favor. Depois dessa data, vai “com toda a sede ao pote” e 
procura impedir o trabalhador de poder bonificar a sua reforma até 1% por mês após a data em que podia exercer o seu 
direito extraordinário até à idade normal de reforma, actualmente 66 anos e 6 meses. Há casos em que esse valor pode 
atingir 800 euros/mês ou mais de bonificação. 

Logo que confrontada com esta violação do ACT, comportamento que lhe é proibido, a administração recorre a todo o 
tipo de cenários para fazer valer o que sabia ser totalmente desprovido de sustentação. Chegou, inclusivamente, a 
afirmar que acordou com os trabalhadores essas condições e, por isso, quando assinaram concordaram e os valores 
recebidos (3 ou 4 salários) eram para poder compensar aquelas perdas.  

Todos sabemos que não foi assim e quem assinou estava convicto/a de que a EDP nunca incumpriria as suas obrigações 
e foi um acto de confiança e boa-fé. Tanto assim foi que a administração nunca abordou esta questão em qualquer 
reunião, pelo menos connosco ou com a nossa Federação/Fiequimetal. Acresce que estes contratos foram negados aos 
trabalhadores nessa situação até que enviassem um email a confirmar a sua aceitação (cheque em branco). 

Sem conseguir respostas junto da administração, fomos obrigados a recorrer às instâncias competentes, neste caso a 
DGERT (Direcção do Ministério do Trabalho responsável pela área dos conflitos laborais, entre outras competências), 
onde divagaram sobre a teoria da idade normal ser uma escala de várias idades e que o pensamento da administração 
era totalmente normal. Estranho conceito de verdade, realidade e responsabilidade. 

Assim, a próxima reunião vai verter em acta esta verdade inultrapassável e a iminência de estar irremediavelmente 
perdida a estratégia de passarem pelos “intervalos da chuva” com esta maquinação, apressaram-se a tentar levar esta 
matéria para a mesa negocial, a sua! 

Ondas cruzadas, mar revoltoso e barco ao fundo! 
Com três “rombos no casco”, a tabela salarial e esta matéria, bem como de outras que provocam uma profunda 
indignação dos trabalhadores, patente na Greve de 20 de Abril, a administração lança uma “boia” para o processo 
negocial, pondo um balão cheio de ar, para tentar fazer volume, mas que esvaziado, no imediato, nada acrescenta de 
que valorize o trabalho de ninguém e ainda ganha espaço para tentar alterar o conteúdo das clausulas das pré e 
reformas, o que não tem qualquer razão de ser, pois está expresso, sem qualquer sombra de dúvida, no ACT/2014. 
Bem, mas o objectivo é outro…todos percebemos! 

Cai o pano sobre uma má encenação, confessando a culpa, assumindo a ilegitimidade da pretendida alteração e 
evidenciando que as companhias são perigosas. Claro que se procurou mascarar isto no meio da questão mais sentida 



por todos os trabalhadores: as carreiras profissionais e a sua duração sem qualquer correspondência à realidade. Ter 
carreiras a setenta anos é próprio de quem tem a intenção de baixar cada vez mais os salários e retirar direitos a todos, 
agora incluindo pré e reformados. 

Ganha “sentido” a campanha existente, a vários níveis e com vários intervenientes, para que os trabalhadores quando 
passam à pré-reforma se dessindicalizem (até modelos há). O alinhar nesta armadilha já está a demonstrar o retorno 
para a EDP. 

Com imensa pressa e tudo envolvido numa miscelânea de situações e aceitando alterações ao ACT num processo sem 
legitimidade para o fazer, muito menos, para quem não representam. Tudo isto é um processo para se tentar 
desacreditar o nosso trabalho sindical, pautado pela intransigência na defesa dos direitos dos trabalhadores, 
procurando alimentar a mensagem explorada para dividir e enfraquecer os trabalhadores, afirmando que “são todos 
iguais”. 

Claro que não são! Quem trabalha e procura reflectir a sua capacidade e profissionalismo nas condições de vida e de 
trabalho não é igual a quem entende que vale qualquer coisa: 0,5% e umas areias para atirar aos olhos dos 
trabalhadores! 

Conta connosco, contamos contigo! Sindicaliza-te! 
 

11 de Maio de 2021 

                                                                                                                                                      A Direcção 
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