
 

  

 
 
 

AOS TRABALHADORES DO GRUPO EDP 
 

TABELA SALARIAL 2021 - 4 
 

EDP CONTINUA A ENTENDER QUE OS SEUS TRABALHADORES GANHAM 

MUITO E MANTEM A PROPOSTA DE 0% 
 

Na reunião de hoje, 17/2/2021, a EDP manteve a sua inqualificável proposta de 0%, reafirmando que a 

Comissão Executiva entende que a atualização de 2020, coloca os salários na EDP sem concorrência 

e como tal, atualizados. No entanto a EDP reafirma querer estabelecer um acordo!!!! 
 

O SINDEL reafirma sonoramente que em 2021 tem de existir um acordo salarial e como tal não aceita 

esta posição dA EDP. 
 

O SINDEL lamenta e repudia, e disso deu hoje conhecimento, as declarações do recém empossado 

Presidente Executivo da EDP a alguns órgãos de informação  sobre os salários dos trabalhadores da 

EDP. 

Face ao atual contexto negocial, o SINDEL continua a exortar para que os Trabalhadores da EDP 

continuem atentos e mobilizados em torno das sua estruturas representativas. 
 

 

PONTO PRÉVIOS 

 

➢ A EDP informou que a Sãvida já lançou na passada 2ª feira, via correio, uma ação para 

atualização dos contactos de todos os seus utentes titulares, tendo em conta o processo de vacinação 

COVID.  Apesar de entendermos tardia esta ação, o SINDEL aconselha todos os utentes a proceder a 

essa atualização. O SINDEL também contestou o facto de a Comissão de Acompanhamento do 

Esquema de Saúde, não estar a ter conhecimento prévio destas ações. 

➢ A EDP informou que relativamente ao processo da EDP Soluções Comerciais, o ACT será 

escrupulosamente cumprido e nestes termos o SINDEL solicita aos seus associados para que, antes 

de assinarem qualquer documento, verifiquem se ele está conforme os modelos incertos no ACT. Se 

tal não se verificar afirmem-no às suas hierarquias e disso nos deem conhecimento para podermos 

atuar junto da EDP.   

  

O SINDEL ESTÁ CÁ PARA VOS DEFENDER, SEMPRE! 
 

 

 

 

 

Lisboa, 17 de fevereiro de 2021                                                   O SECRETARIADO DO SINDEL 


