
 

  

 
 
 

AOS TRABALHADORES DO GRUPO EDP 
TABELA SALARIAL 2021 – PLENÁRIO 6 

TABELA, ZERO – PALAVRAS, SEM 

 

A EDP apresentou-se na reunião de hoje, 10 de março de 2021, com a mesma posição que 

vem mantendo desde o início das negociações da tabela salarial para 2021, ou seja, abertura 

zero tanto para a evolução da tabela como para o diálogo. 

Mostrando, aliás, uma clara propensão para (e especialização n’) o monólogo, a Comissão 

“Negociadora” da EDP debita continuamente as mesmas afirmações sem sentido, como se 

fossem as verdades mais evidentes. Entre estas está a estafada, fastidiosa, absurda e 

ofensiva afirmação de que a tabela de 2020 está atual, ou seja, que os trabalhadores 

conseguiram, com um ano de avanço, mais do que mereciam. 

Santa Coerência, a deste discurso. Quem nos dera que este importante atributo (a coerência) 

lhes desse para tratar os trabalhadores com o mesmo respeito, atenção e enlevo com que 

brindam as restantes partes que partilham o bolo (stakeholders, em gestorês). 

O SINDEL – só chegará a um acordo e só assinará um entendimento que envolva aumento 

salarial para os todos os trabalhadores – volta a apelar a todos para que se mantenham 

atentos. E, sobretudo, aptos a participar em ações necessárias para demover a empresa do 

seu (até agora inabalável) imobilismo negocial! 

O nosso Sindicato não deixará de, para além de apelar, apoiar qualquer ação conducente ao 

exercício de uma pressão que leve a empresa a acordar para a realidade e a recompensar os 

seus trabalhadores com o merecido retorno pelo seu esforço e pelos resultados positivos que 

têm sido conseguidos e que ela própria – a empresa, não sonega! 

A EDP propôs interromper as reuniões Plenárias, retomando-as no próximo dia 24/3, data em 

que diz querer chegar a um acordo. Até essa data realizar-se-ão mais reuniões bilaterais, com 

a finalidade de se poder construir uma solução negociada. Teremos milagre à vista? 



 

 

PONTO PRÉVIO 

O SINDEL questionou a EDP sobre o denominado processo POAC (Plano Operacional de 

Atuação em Crise), que no nosso entender não é mais do que colocar trabalhadores em 

disponibilidade sem lhes pagar o devido. 

Esta situação não tem suporte legal no ACT e, como tal, o SINDEL – para além de exortar os 

trabalhadores a não aceitarem esta imposição – vai tomar as medidas adequadas à situação. 

A SINDICALIZAÇÃO É CADA VEZ MAIS FUNDAMENTAL!  

ADERE AO SINDEL! 

Lisboa, 10 de março de 2021                                                   O SECRETARIADO DO SINDEL 


