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EDP GERE NEGOCIAÇÃO EM… UNODÉCIMOS! 
 
Na reunião de hoje e segundo as suas afirmações numa prova de que pretende caminhar para um 

acordo, a Comissão “Negociadora” da EDP subiu a sua proposta de 0,5% para 0,6%. Este alinhamento 

com um Governo que se vê obrigado a governar em duodécimos é curioso. Mas desprezível e 

desinteressante. 
 

E isto porque a EDP não adianta, para dar substância fundamentada às suas propostas, qualquer 

suporte macroeconómico, financeiro ou empresarial. Limita-se a manter as suas posições em valores 

irrisórios, lançando mão às argumentações já conhecidas e que tendem claramente a colocar os 

trabalhadores portugueses do Grupo numa escala claramente inferior àquela em que posiciona o das 

outras geografias em que atua.  
 

O ridículo de tudo isto toma ainda maior vulto quando a C”N” da EDP afirma que perspetivava conseguir 

um acordo até ao final do mês de março, sendo que a reunião de 23 de março seria, portanto, de 

importância vital para a por si tão almejada conclusão do processo. 
 

Estes valores da EDP não permitiram, obviamente, ao SINDEL considerar uma alteração na sua 

proposta. É cada vez mais evidente que, uma vez mais, a Empresa vai tentar poupar com os 

trabalhadores os milhões que esbanja com outros stakeholders.  
 

E a atitude prepotente com que o faz, ofende os trabalhadores e os seus representantes – pedindo, 

sem sombra para dúvidas, que encaremos outras formas de “negociar”. Só haverá nova reunião 

plenária daqui a 15 dias. Entretanto, vão realizar-se reuniões bilaterais entre a EDP e cada um dos 

Sindicatos. 
  

O SINDEL pretende chegar a acordo com a EDP, mas entende que, sem uma alteração de postura 

significativa por parte da empresa, dificilmente serão criadas as condições para tal. 
 

Aguardemos pelas reuniões bilaterais! Os trabalhadores da EDP podem contar, como sempre, com o 

SINDEL! 

DÁ FORÇA À VOZ QUE TE DEFENDE, SINDICALIZA-TE, ADERE AO SINDEL! 
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