
 

  

 

 

 

 

AOS TRABALHADORES DO GRUPO EDP 

VELHAS BATALHAS, NOVAS CONQUISTAS 
 

Os trabalhadores do Grupo EDP vão passar a ter, já a partir de 1 de maio, o seu dia de aniversário 

como feriado pessoal; vão poder fazer também folga no dia em que os seus filhos e/ou netos, até 

aos 12 anos de idade, iniciarem o seu ano escolar; e vão manter, para além da idade da reforma, os 

seguros que a empresa lhes concede enquanto no ativo, podendo renegociá-los em condições 

benéficas – coisa que a EDP conseguiu em diálogo com as seguradoras. 

Foi o Presidente do Conselho de Administração Executivo do Grupo, Dr. António Mexia, que o 

anunciou, com pompa e circunstância, no decurso dos Encontros 2020 que ocorreram, como todos 

sabem, nos passados dias 5 e 6 de fevereiro. 

O SINDEL, que há anos vem propondo estes mesmos benefícios e cuidados sociais, saúda a 

decisão tomada pela EDP, mas não lhe cede o direito autoral. 

Embora o essencial esteja alcançado – porque o que realmente interessa é que as medidas sejam 

implementadas –, há que ter algum respeito por quem, durante anos! batalhou por estas ideias, 

argumentou pela conquista destes benefícios! 

O SINDEL espera, agora, que o Dr. António Mexia – que na mesma oportunidade inundou as plateias 

constituídas por TODOS os trabalhadores da EDP com alusões a milhões que o Grupo tem para 

investir em várias frentes e obsequiar acionistas – instrua a Comissão Negociadora da EDP, neste 

momento a braços com a simples tarefa de encontrar uma nova tabela salarial para 2020, no 

sentido de deixar de empatar as negociações com argumentos rebarbativos e desnecessariamente 

enviesados. E avance, com propostas credíveis, para uma proposta à dimensão do Grupo que, ali, à 

mesa das negociações com os sindicatos, representa. 

 

VAI POR QUEM COMANDA EM MATÉRIA DE REFORMISMO! 

ADERE AO SINDEL! 
 

Lisboa, 12 de fevereiro de 2020                                                                O Secretariado do SINDEL 

 

 

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