
 

  

 

 

 

 
AOS TRABALHADORES DO GRUPO EDP 

ATENÇÃO ÀS EVENTUAIS INJUSTIÇAS NA AVALIAÇÃO! 
 

Aproxima-se o período de avaliação dos trabalhadores do Grupo EDP. 
 

Em 2019 o SINDEL registou, nesta frente, uma clara vontade de redução de custos com recurso a 

injustiças. Foi assim que alguns trabalhadores que iam para a pré-reforma (ao fim de 40 anos de 

total entrega à empresa) tiveram nota negativa perdendo, assim, o direito à habitual distribuição 

dos lucros. 
 

Paralelamente, trabalhadores que tiveram boas avaliações em anos anteriores (em alguns casos 

1.5 pontos por ano), em ano em que avaliação idêntica lhes conferiria progressão na carreira, por 

mágica coincidência tiveram uma nota mais baixa não atingindo, assim, a almejada subida… 
 

Porque houve associados que nos contactaram denunciando essas situações, o SINDEL 

acompanhou alguns desses casos, que foram revistos e conduziram à justa avaliação dos 

trabalhadores em causa e à correção dos respetivos erros e consequências. Outros casos, que 

deveriam ter sido tratados da mesma forma, não o foram porque os trabalhadores tinham dado o 

seu acordo, apesar de terem, nos comentários, argumentado que não concordavam com a nota. 
 

O SINDEL vem desde já alertar todos os seus associados e trabalhadores em geral que, na 

eventualidade de estarem a gozar a preparação para a pré-reforma ou de entrarem este ano na 

reforma (trabalhadores no ativo até 07/2019) devem ir ao about.me verificar se a sua avaliação está 

de acordo com o esperado. Caso a nota seja negativa, devem dar o seu desacordo e contactar o 

SINDEL para proceder à devida reclamação por escrito. 
 

Por outro lado, os trabalhadores que estejam em condições de totalizar os pontos necessários para 

a sua progressão e – tendo consciência de que não descuraram o seu empenho – recebam uma 

nota mais baixa, devem dar o seu desacordo e justificar nos comentários. Se necessitarem de ajuda, 

devem contactar o SINDEL, que dará o devido auxílio.  
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Qualquer desacordo na avaliação deve, sempre, ser expresso em sede própria. Só assim pode o 

SINDEL ajudar na análise, reclamação e reversão das situações! 

 

Estamos convictos que em ano de “Encontrão” a empresa seja honesta para com os seus 

trabalhadores e dê um verdadeiro “encontrão” a estas táticas de poupança que, aliás, levam a que 

a imagem da EDP, enquanto empresa socialmente responsável, fique extremamente denegrida… 

 

ALINHA-TE COM QUEM FAZ! ADERE AO SINDEL! 

 
 

Lisboa, 27 de janeiro de 2020                                                 O Secretariado do SINDEL 

 

 

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

 


