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PROPOSTAS DO PCP

Teletrabalho, só com direitos!
É fundamental garantir condições e 
direitos aos trabalhadores!

O teletrabalho é um instrumento que, 
tendo sido utilizado no actual contexto por 
forças das circunstâncias de saúde pública, 
há quem queira alargar, “endeusar” e 
promover como uma remédio para todos 
os males.

Não está, naturalmente, em causa o 
aproveitamento das novas tecnologias – 
que devem, sim, estar ao serviço do 
desenvolvimento e da melhoria das 
condições de trabalho e de vida. O que está 
em causa é o aproveitamento por parte das 
empresas e do capital para criar ilusões e 
fragilizar os direitos dos trabalhadores.

Não é o teletrabalho que resolverá um 
conjunto de problemas laborais sentidos 
todos os dias – exploração, precariedade, 
baixos salários, intensos ritmos de trabalho, 
pressões, desregulação de horários, longas 
jornadas de trabalho; pelo contrário, 
poderá sim contribuir para o seu 
aprofundamento.

No entanto, entendemos que importa 
salvaguardar os direitos dos trabalhadores 
nesta situação.

Foi nesse sentido que o PCP entregou uma 
iniciativa legislativa com propostas que 
defendem os trabalhadores em situação de 
teletrabalho, os seus direitos laborais e 
sindicais, rendimentos e assegurando a 
privacidade dos trabalhadores em 
teletrabalho.

• um valor de ajudas de custo 
(11€/dia) para compensar o 
trabalhador pelos gastos acrescidos, 
nomeadamente com comunicações, 
electricidade, água, entre outros.

• que os instrumentos de trabalho 
(incluindo economato, cadeira, 
secretária e demais mobiliário 
necessário para a actividade laboral), 
a sua instalação e acomodação são 
fornecidos pela entidade patronal, 
cabendo a esta arranjos e 
manutenção dos mesmos.

• que um trabalhador em teletrabalho 
tenha assegurado o seu posto de 
trabalho na empresa.

• a possibilidade de, a qualquer 
momento, o trabalhador poder 
regressar ao posto de trabalho 
na empresa.

• que o trabalhador possa rejeitar 
a proposta de teletrabalho quando 
considere que não estão reunidas 
as condições para que preste a sua 
actividade com dignidade, 
privacidade e respeito pelas 
condições de segurança e saúde 
no trabalho.

• que o horário de trabalho, em 
regime de teletrabalho, não se inicie 
antes das 8 horas e não termine 
depois das 19 horas.

• que qualquer trabalho 
suplementar a realizar pelo 
trabalhador em teletrabalho seja 
solicitado por escrito pela 
entidade patronal.

Continuaremos, ainda, a exigir que a lei seja 
cumprida, nomeadamente quanto:

· Garantia do pagamento de todas as 
remunerações (salários, subsídio de 
refeição, etc.)

· Garantia do direito às pausas; 
· o direito à privacidade (garantindo, por 

exemplo, a extensão da proibição de 
filmagem do posto de trabalho ao 
trabalho em casa);

· o direito ao tempo para plenário 
sindical;

· Pagamento dos tempos obrigatórios 
de formação paga pela empresa.

O PCP rejeita o “endeusamento” que tem 
sido feito em relação ao teletrabalho, mas 
não abdica de intervir para que estes 
trabalhadores tenham os seus direitos 
salvaguardados.

O PROPÕE:

A LUTA
CONTINUA!

PARTICIPA
NAS ACÇÕES DE
COMEMORAÇÃO
E LUTA DO
1º DE MAIO

AOS TRABABALHADORES DA EDP

EDP

E para ti?
Aumento Salarial: 0,3%
Façamos algumas
contas “redondas”…*

Um trabalhador (da BR2) tem de trabalhar 
800 meses para receber o mesmo que o 
Mexia vai receber num ano apenas para não 
trabalhar na concorrência. 800 meses são 57 
anos do teu trabalho! 

Portanto, por não fazer nada, o Mexia ganha 
num ano mais do que tu alguma vez ganharás 
em toda a vida. São 2597,40 euros por dia. 
324,67 euros por hora.
 
Num ano em que o grupo EDP atinge lucros 
recorde, a administração diz que não tem 
dinheiro para aumentar salários. Diz também 
que a inflação não o justifica e que a 
produtividade da generalidade dos 
trabalhadores do grupo não foi a expectável. 

Então isto quer dizer que quando em 2020, 
Portugal em peso se fechou em casa, para 
controlar a propagação do Covid-19, poucos 
foram os que tiveram eletricidade? Não! O 
fornecimento de energia elétrica, como bem 
essencial que é, manteve e o consumo até 
aumentou, por razões óbvias. Então a EDP não 
deixou de faturar ao consumidor e os 
trabalhadores (quer sejam os técnicos que não 
puderam confinar e continuaram o seu 
trabalho na rua, quer seja os quadros 
superiores que mesmo de casa asseguram as 
suas funções) da EDP continuaram a produzir! 

Os lucros da EDP davam para duplicar os 
custos com pessoal, duplicar o teu salário, e 
ainda assim ter 180 milhões de euros de lucro.  
(de acordo com dados de custos de pessoal 
de 2019)

Apesar de dizer que não tem dinheiro para 
aumentar salários, a administração distribui 
milhões pelos administradores e mantem a 
política de distribuição de dividendos, tal 
como a antiga, dizendo que a EDP é uma 
empresa “que cumpre com os seus 
compromissos”. Os compromissos com os 
accionistas são sagrados, já os salários e as 
condições de trabalho e vida dos 
trabalhadores continuam a ficar “esquecidos”.

É a crise? É a pandemia? Não! É capitalismo! 
Organiza-te! Adere ao PCP!

*todas as contas foram feitas com 14 meses, 
22 dias uteis (a 8 horas) por mês. Quantas 
vezes não trabalhas mais uns minutos que 
depois são horas, dias…?

€801
milhões
de 
lucro
Aumentaram 56%

Stilwell (CEO da EDP) 
recebeu €1,6 milhões

Conselho de 
Administração 
recebeu um total de 
€12.418,346 milhões
Mais 12,3% do que
em 2019

EDP vai pagar 
a António Mexia 
€2,4 milhões para não 
fazer nada / 800 mil 
euros por ano

(€3/mês)


