
 

  

AOS TRABALHADORES DA EDP  

ATUALIZAÇÃO SALARIAL 2019 – 2 

HAJA RESPEITO!  
 

1º MOTIVO DE PREOCUPAÇÃO 

A EDP solicitou reuniões individuais com cada CNS, logo à 2ª reunião, o que nos levou a pensar que 

não haveria propostas razoáveis para a atualização salarial em 2019. 
 

2º MOTIVO DE PREOCUPAÇÃO 

A EDP levou mais de 4 horas, para ouvir todas as CNS; mas não conseguiu apresentar uma proposta 

séria, realista e, pelo menos, não ofensiva para os trabalhadores, porque… 
 

3º MOTIVO DE PREOCUPAÇÃO (E DE INDIGNAÇÃO E REPÚDIO!)  

… a EDP apresentou uma proposta com percentagens diferentes segundo a base de remuneração 

dos trabalhadores, ou seja, 0,3% para as BR 1,2,3 e 4, 0,2% para as BR 5 a 20 e 0% para as BR 21 e 

22 e Letras H a Q. 
 

A EDP propõe assim, que não exista atualização salarial para um conjunto de trabalhadores 

abrangidos pelo ACT, mostrando à evidência o respeito que tem pelos seus quadros! 
 

Com esta posição da EDP, o SINDEL não alterou a sua posição e declarou, como Sindicato Vertical, 

representando todos os trabalhadores, independentemente da sua categoria, não aceitar que 

existam trabalhadores abrangidos pelo Acordo Coletivo de Trabalho sem atualização salarial.  
 

O SINDEL propôs um aumento superior para as primeiras BR para manter a histórica diferença da 

Tabela Salarial face ao Salário Mínimo Nacional, mas não à custa dos aumentos dos outros 

trabalhadores.  

→ 



 

O SINDEL espera que a EDP não esteja a procurar “expedientes” para conduzir o processo a um 

impasse! O SINDEL quer negociar, mas em bases sérias e com respeito por todos os seus associados 

e trabalhadores da EDP em geral. 
 

A empresa coloca preocupações com os acionistas e diz que este vai ser um ano difícil para esta 

negociação. 
 

O SINDEL coloca preocupações com os trabalhadores! 
 

Temos no nosso ADN o debate e a busca do acordo. Sabemos, como todos sabem, das dificuldades 

que existem; mas as dificuldades não podem ser apenas suportadas pelos trabalhadores. 

Estamos, para já, de acordo com a empresa: este vai ser um ano difícil. 

 

Próxima reunião, dia 20/2/2019 

 

Pontos Prévios 

• O SINDEL levantou a questão dos refeitórios da Boavista em Lisboa e no Porto, e as 

dificuldades que os trabalhadores têm já e terão no futuro. Não existem condições 

“normais” para os trabalhadores tomarem as suas refeições. A EDP não pode descurar esta 

questão. 

• SÃVIDA – Foi solicitada a última versão da listagem dos médicos convencionados, para 

informação aos trabalhadores. 

 
CONNOSCO A TUA VOZ SOA MAIS ALTO! 

ADERE AO SINDEL! 
 

 

Lisboa, 13 de fevereiro de 2019 

 

 

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

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

