
 

  

 
 
 

AOS TRABALHADORES DO GRUPO EDP 
  

INICIO DO PROCESSO REVISÃO SALARIAL 2022 
 

Iniciaram-se hoje, as reuniões formais para o início do processo de revisão do ACT Grupo EDP de 2022, 

com a presença do presidente do Conselho de Administração Executivo, Eng.º Miguel Stilwell 

d'Andrade, que fez uma apresentação sobre o atual estado da empresa, dos negócios, dos 

investimentos, dos constrangimentos, etc. 

Para que não fugíssemos ao já habitual, falou-se da seca, dos resultados negativos em Portugal, etc. 

e para também não fugir ao habitual a EDP, apresentou uma contraproposta de atualização de 0,5% 

para todas as Br(s) e Letras e cláusulas de expressão pecuniária. 

Obviamente esta proposta da EDP não teve, para já, a consideração do SINDEL, face à proposta 

apresentada pelo SINDEL para 2022 foi a seguinte: 

• Uma atualização dos salários e  de todas as cláusulas de expressão pecuniária em 4%, com 

arredondamento ao euro superior e garantindo um aumento a cada trabalhador não inferior a 

€40,00; 

• Propomos a eliminação dos tetos nos Subsídios de Turnos e de Folgas Rotativas; 

• Propomos o pagamento de um prémio igual a €75,00 por cada mês de 2022, em que os 

trabalhadores estiverem em teletrabalho ou em trabalho à distância, para pagamento dos 

acréscimos de encargos e desde que as Empresas não tenham suportado esses encargos. 

• Propomos igualmente, o pagamento de um prémio de €75,00 por cada mês de 2022, aos 

trabalhadores que, devido às suas funções, estiveram ou estejam impedidos de executar as 

suas funções em teletrabalho, trabalho à distância ou outra modalidade introduzida pelo 

estado de calamidade, emergência ou confinamento; 

• FALTA DIA ANIVERSÁRIO – Propomos que se acorde em protocolo, que vigorará até à 

inclusão desta matéria em ACT, uma disposição que confira aos trabalhadores que poderão 

faltar no dia do seu aniversário, ou noutro dia a acordar com a sua hierarquia no caso do seu 

aniversário coincidir com dia de descanso semanal obrigatório ou complementar, feriado ou 

dia de férias, contando esse dia para todos os efeitos como trabalho efetivo;                         ➔ 



 

 

• 1º DIA ESCOLA - Propomos que se acorde em protocolo, , que vigorará até à inclusão desta 

matéria em ACT, uma disposição que confira ao trabalhador responsável por menor de 12 

anos, o direito a faltar justificadamente, com vista ao acompanhamento do menor no seu 

primeiro dia do ano letivo, até três horas por cada menor. A ausência prevista no número 

anterior não determina a perda de qualquer direito do trabalhador e é considerada, para todos 

os efeitos, prestação efetiva de trabalho; 

 

 

O SINDEL  espera que a EDP reflita bem nas contrapropostas que vai apresentando, tendo em conta 

não só o reforço do salário médio como as previsões económicas para 2022. 

 

A produtividade, o empenho e o desempenho dos trabalhadores e o posicionamento da EDP no tecido 

empresarial em Portugal e no Mundo, merecem uma atualização salarial mais condizente com estas 

realidades. 
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