
 

  

 

 
 

AOS TRABALHADORES DO GRUPO EDP 

ATUALIZAÇÃO SALARIAL 2020 ❷ 

Realizou-se hoje a 2ª reunião de negociação salarial para 2020. Nesta reunião, a EDP já apresentou 

a sua contraproposta inicial, com o valor de 0,2%. Com estes valores o SINDEL manifestou desde 

logo a sua preocupação sobre o modo como a empresa se prepara para orientar, do seu lado, o 

desenrolar deste processo. 

Apesar de todas as variáveis que envolvem a discussão que conduz aos aumentos salariais, a EDP 

não pode esquecer os elevados índices de produtividade verificados no setor e na Empresa. A EDP 

e os seus acionistas não podem esquecer o valor criado pelos trabalhadores para o fortalecimento 

do Grupo em Portugal e no mundo. A EDP não pode esquecer as discussões que se desenrolam nas 

instâncias do diálogo tripartido sobre política de rendimentos e preços. A EDP não pode esquecer, 

ao fazer uma proposta salarial aos seus trabalhadores, que está a falar com “stakeholders” 

merecedores de todo o respeito e, por lógica racional, credores de direito de um retorno justo pelo 

esforço que desenvolvem, no dia a dia, para garantir o crescimento da empresa e da sua imagem. 

O SINDEL não esquece! E como tal, a nossa conduta negocial terá sempre em conta todas as 

observações acima referidas. Esperamos conseguir contagiar a empresa com esta postura e 

comprometê-la com posições mais razoáveis. 

PONTO PRÉVIO 

O SINDEL levantou já há muito tempo a questão das reclassificações dos trabalhadores que, por 

força de várias situações, estão a desempenhar funções com enquadramento superior àquele em 

que estão qualificados e pelo qual são remunerados.  A EDP solicitou um tempo para fazer o 

levantamento dessas situações e hoje respondeu que nos casos do Nível 5, esse levantamento já 

está efetuado e já existe um número de casos bem identificados cuja reclassificação ocorrerá até 

junho de 2020 e ainda outros casos em análise, cuja resolução, a ser feita, ocorrerá até novembro 

do corrente ano. O SINDEL quer crer que o levantamento foi feito corretamente e que finalmente 

será reconhecido, como sempre exigimos, aos trabalhadores em causa, um enquadramento 

adequado às funções que efetivamente desempenham. 

PRÓXIMA REUNIÃO, DIA 4 DE FEVEREIRO DE 202O 
   

ALINHA-TE COM QUEM FAZ! ADERE AO SINDEL! 

Lisboa, 29 de janeiro de 2020                                                 O Secretariado do SINDEL 
 

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