
 

  

 
 

AOS TRABALHADORES DO GRUPO EDP 
 

TABELA SALARIAL 2022 
MAIS UMA REUNIÃO – MANTÊM-SE OS 0,5% 

 

Mais uma reunião da negociação salarial para 2022 e a EDP mantém a sua proposta de 0,5%. 
 

Argumenta a EDP que os salários pagos aos seus trabalhadores são muito superiores aos dos salários 

médios em Portugal e que a distância do Salário Mínimo Nacional também mantém o Grupo EDP como 

bastante atrativo no mercado de oferta e procura de trabalho.  
 

Um sinal evidente de que a empresa está à espera de que as remunerações dos seus trabalhadores 

atinjam mínimos nacionais para, então, encarar a possibilidade de os brindar com aumentos salariais 

razoáveis? 
 

Quanto a isto, o SINDEL só podia lembrar a Comissão Negociadora da EDP de que não estávamos a 

negociar a construção de uma nova Tabela Salarial, mas sim a negociar a revisão de uma tabela já 

existente, que remunera trabalhadores com alta produtividade e com elevados níveis profissionais. 

Porque a EDP insiste em fazer tábua-rasa de dados económicos como a inflação esperada para 2022, 

continuam a não existir condições para alterarmos a nossa proposta. Ninguém pode negar que se a 

EDP consegue ter a “pujança” de que se gaba sempre, quer em Portugal quer no Mundo, isso se deve 

ao desempenho dos seus trabalhadores! Mas a EDP não vê isso, cega que está com a grandiosidade 

da sua dimensão e valor, coisas que atribui, pelos vistos, em exclusivo às extraordinárias qualidades e 

brilhantes estratégias da equipa de gestores que a conduz. 
  

Outro dos pontos discutidos na reunião foi a necessidade de negociarmos, face ao novo 

enquadramento legal, as regras para o teletrabalho.  
 

Abordámos ainda a questão das Carreiras Profissionais e a necessidade de as adequarmos a uma 

evolução mais coerente. Privilegiando as questões salariais, estas matérias serão discutidas de 

seguida. A EDP informou que até final de março se irão manter os planos face à COVID19; que a Sãvida 

está a voltar à normalidade e que a presença de acompanhantes nos postos médicos será sempre 

objeto de decisão local, considerando a natureza das instalações. 

DÁ MAIS FORÇA À TUA VOZ, SINDICALIZA-TE, ADERE AO SINDEL! 
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