
 

  

 

 

 

AOS TRABALHADORES DO GRUPO EDP 

FALSA PARTIDA  

NO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO SALARIAL 2020 
 

Era suposto ter-se iniciado hoje, dia 22 de janeiro, às 14:30h (conforme convocatória feita pela 

Empresa), o processo de negociação da Tabela Salarial e Cláusulas de Expressão Pecuniária do 

ACT Grupo EDP, para 2020. 

Mas não: a reunião iniciou-se pelas 15:30h, por atraso da Comissão Negociadora da EDP que, duas 

horas mais tarde, disse não estar preparada para apresentar uma proposta, afirmando que o faria 

na reunião da próxima semana. O SINDEL lamenta e repudia esta atitude de manifesta falta de 

respeito, por parte da EDP, pela agenda das negociações; e espera que este não seja um elemento 

a constituir mau agoiro para as negociações e que a agora prometida proposta da EDP apresente 

valores que nos possam levar a um acordo! 

O SINDEL apresentou uma proposta de atualização de 4%, com arredondamento ao Euro superior. 

No seguimento do processo de análise e negociação dos inícios de carreira, o SINDEL entendeu 

incorporar na proposta de atualização uma proposta para um protocolo que contemple novas 

regras nas admissões; subidas de Br/Lt dos trabalhadores em início de carreira nos termos da 

discussão iniciada em 2019; diminuição dos pontos exigíveis para a subida de Br/Lt até um 

determinado grau e a consideração de que em todas as promoções haverá sempre um incremento 

salarial, com subida de Br/Lt. 

 

PONTOS PRÉVIOS 

O SINDEL colocou os seguintes pontos prévios: 

Encontro Grupo EDP 2020 

Face às instruções levadas ao conhecimento dos trabalhadores relativamente aos procedimentos 

a respeitar na deslocação para o Encontro EDP deste ano, interpelámos a EDP sobre a validade da 

interpretação que delas está a ser feita. Nomeadamente, os trabalhadores do Concelho do Porto 

estão a ser informados de que não lhes será permitido a viagem na véspera e a dormida em Lisboa, 

apesar de a deslocação durar efetivamente mais de 3 horas. A CN/EDP afirmou que as instruções 

lhe pareciam claras, mas que iria esclarecer como surgiu esta questão do Porto.                                      ► 
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O SINDEL já afirmou que defenderá os seus associados no respeito pelas regras do ACT. Parece-

nos que, também neste caso, alguém quis “encurtar o tempo” para aumentar o prémio… 

 

Alienação dos Centros Produtores 

Chamámos a atenção da EDP para o mau estar dos trabalhadores com a demora, por parte da 

Administração, em lhes comunicar pessoalmente as conjeturas sobre o seu futuro.                                          

A EDP respondeu-nos que, apesar de a concretização do negócio ainda estar longe, os 

trabalhadores e as suas estruturas representativas, nomeadamente os Sindicatos, serão sempre 

informados antecipadamente do ponto de situação, a cada momento. Esta questão é um ponto de 

honra para o SINDEL e estamos a fazer o nosso caminho dentro e fora da EDP na defesa dos 

trabalhadores e do que entendemos ser o interesse nacional. 

 

Reformas e Carreiras Contributivas 

Solicitámos à EDP esclarecimentos sobre contagens de tempo para a passagem à reforma por 

velhice, quer os trabalhadores estejam no ativo, quer estejam na pré-reforma, tema que tem gerado 

algumas confusões com prazos e carreiras contributivas. A EDP solicitou que lhe sejam presentes 

todos os casos concretos para que possa fazer uma análise detalhada e personalizada; e afirmou 

que as últimas mudanças legais no regime podem dar azo a algumas interpretações erradas. Os 

associados do SINDEL que tenham dúvidas, devem colocá-las ao sindicato. 

 

PRÓXIMA REUNIÃO, 4ª FEIRA, DIA 29/1/2020 

 

 

ALINHA-TE COM QUEM FAZ! ADERE AO SINDEL! 

 
Lisboa, 22 de janeiro de 2020 

 

 

 

Mais informação em: www.facebook.com/SindelOficial                    http://www.sindel.pt        

http://www.facebook.com/SindelOficial
http://www.sindel.pt/

