
 

  

 
 
 

AOS TRABALHADORES DO GRUPO EDP 
TABELA SALARIAL 2021 – PLENÁRIO 5 

A CONTAR LUCROS AOS MILHÕES, MAS TABELA NÃO SAI 
DO ZERO 

Continuaram, hoje, as reuniões em que a empresa se ouve a si mesma, dando-se a importância 
que para si própria toma e fazendo tábua-rasa da legitimidade das posições dos que, na mesa 
das negociações, representam os trabalhadores e os seus interesses e expectativas. 

Argumentando que “a EDP está a construir o caminho e a acompanhar a evolução dos 
processos de proximidade” (caminho que não vislumbramos; evolução que ignoramos; 
proximidade que está longínqua, como sempre desde o início das “negociações” deste ano), 
a Comissão Negociadora da empresa não mexeu nos 0% que consubstanciam a sua proposta, 
mantida desde a primeira reunião. E, com esta, já lá vão cinco. Ainda assim, a CN EDP 
transmite a sua crença num milagre, afirmando ter fé que as reuniões intercalares que se têm 
realizado – e vão continuar – consigam criar as bases para um acordo, ainda no decorrer 
deste mês de março. 

O SINDEL manifestou a sua revolta e incredulidade pelo facto de a empresa se manter imóvel 
nesta negociação e avisou que não vai ser fácil manter a paz social e que não assinará um 
acordo que não contemple uma revisão da Tabela Salarial em vigor. Os trabalhadores estão a 
dar o seu melhor, na atual conjuntura; a empresa mostra que não quer dar nada! 

Além do mais, os resultados da EDP, recentemente apresentados, demonstraram mais uma 
vez que não são os encargos com o pessoal que colocam em causa as boas performances 
financeiras. 

Nos pontos prévios, o SINDEL registou com agrado o facto de ter sido já remetido pela empresa aos 
sindicatos o relato de uma reunião da Comissão de Acompanhamento da Saúde; e expressou a sua 
preocupação com o modo como estão a ser conduzidas pela empresa algumas passagens à situação 
de reforma e, também, pela anunciada continuação da rotação de ativos que – a exemplo do que se 
passou com a venda das barragens na bacia hidrográfica do Douro – poderá ser sinónimo de saída de 
mais trabalhadores do Grupo sem qualquer garantia de manutenção de direitos adquiridos e benefícios 
contratuais. 

 

DÁ MAIS FORÇA A QUEM TE DEFENDE! ADERE AO SINDEL! 
 

Lisboa, 3 de março de 2021                                                   O SECRETARIADO DO SINDEL 


