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A MÚSICA É COMPOSTA DE NOTAS… 
… mas a EDP continua a ignorá-lo. E desafina.  

Na 8ª reunião, a EDP baralha e dá de novo, os mesmos valores! Agora com a roupagem de 0,2% de 
atualização para todas as BR e Letras. Acrescenta alguma flexibilidade para uma pequena majoração 
(0,3%) dirigida às BR 1 a 7. 

Não fosse este um processo sério e diríamos estar perante uma brincadeira de mau gosto por parte 
da nova Administração da EDP que, ao que parece escolheu iniciar funções assumindo uma 
confrontação direta com os trabalhadores do Grupo EDP em Portugal.  

Sejamos claros. O SINDEL não está, nesta mesa, a divagar sobre os cenários macroeconómicos da 
economia portuguesa e europeia: o SINDEL está, tão-só, a negociar a atualização salarial dos 
trabalhadores da EDP, em Portugal, para 2021.  

A inflação é apenas um dos fatores de análise. Outros fatores existem: como a produtividade, as mais-
valias criadas, os lucros depois de impostos, a postura remuneratória do setor, etc. Mas esses a EDP 
não quer considerar. 

Um Grupo Empresarial forte, o maior em Portugal, que cria riqueza contínua para os seus acionistas, 
não se pode comportar como uma empresa do capitalismo selvagem, que tudo quer para os “patrões” 
e deixa como remuneração aos trabalhadores a “alegria” e o “orgulho” por poderem trabalhar na 
Empresa....  

SE A EDP QUER APLICAR UM ATO DE GESTÃO, QUE O FAÇA, SEM FAZER PERDER MAIS TEMPO AOS 
TRABALHADORES E ÀS SUAS ESTRUTURAS REPRESENTATIVAS! 

Mesmo para os “grandes da Economia” existem respostas sindicais e legais – e o SINDEL não hesitará 
em recorrer a elas! A paz social contribuiu e muito para a posição do Grupo EDP em Portugal e no 
mundo! O SINDEL quer continuar a fazer parte das forças que constroem essa paz social, mas não a 
qualquer preço – e espera que a EDP, tal como no passado, entenda que tem que contribuir com a sua 
quota-parte. E a remuneração dos trabalhadores é uma delas! 

Na reunião de hoje, a EDP colocou o próximo dia 21 de abril como meta para o final do processo 
negocial. E referiu-se a este curtíssimo período de uma semana (que sucede a cerca de dois meses e 
meio de reuniões, já que a 1ª se realizou a 27 de janeiro), em que haverá reuniões intercalares com 
cada um dos sindicatos, como “um longo caminho de oito dias que temos para percorrer”… Dona Disto 
Tudo – inclusive do Tempo –, esta EDP. 

O SINDEL não está – como nunca esteve – preparado para ser alvo de impertinências! E está a refletir 
muito seriamente sobre quais os passos a seguir, concretamente com base nos impulsos que recebeu 
na Reunião Nacional de Dirigentes e Delegados Sindicais do Setor da Energia, que realizou no passado 
mês de março!                          ➔ 

                                                                                                 



 

 

PONTOS PRÉVIOS 

O SINDEL colocou, na reunião de hoje, 4 pontos prévios, tendo obtido as seguintes respostas da EDP: 

1. POAC (Plano Operacional de Atuação em Crise) 

A EDP informou que o processo está “suspenso” para análise, depois de o SINDEL ter 
protestado contra a conduta abusiva da EDP Distribuição, agora E-REDES, na utilização dos 
seus trabalhadores em regime de Crise. Reafirmámos que nenhum trabalhador está obrigado 
a fazer disponibilidade fora das regras do ACT e muito menos sem o devido pagamento. Esta 
situação é claramente ilegal face às disposições do ACT.  

2. Postos Médicos da SÃVIDA 

A EDP informou que já estão a ser efetuadas consultas presenciais em todas os postos 
médicos, desde que o respetivo médico assim o entenda necessário. Só se voltará à 
normalidade total quando as medidas do confinamento o permitirem. 

3. Avaliação de Desempenho 

Chamámos a atenção da EDP para as muitas reclamações que o processo de Avaliação de 
Desempenho de 2020 está a ter. Suspeitamos que haverá indicações da Administração para 
“baixar as notas”, sobretudo aos trabalhadores que estiveram em 2020 em teletrabalho. A 
confirmar-se, isto é muito grave e ainda mais para um Empresa como a EDP. Os trabalhadores 
que se sentirem prejudicados devem reclamar, sempre. O SINDEL, dará ajuda aos associados 
que dela necessitarem para formular a sua reclamação. 

4. Extinção da EDP Soluções Comerciais 

O SINDEL participou ontem, dia 6 de abril, numa reunião com a presença da Direção-Geral do 
Emprego e Relações de Trabalho (Ministério do Trabalho) para a informação do processo de 
extinção da EDP-SC. Foi afirmado pela EDP, ficando lavrado na ata da reunião, que os 
trabalhadores que transitarem para outras empresas do Grupo mantêm todos os seus direitos 
históricos, inclusive os consagrados no ACT 2000 e que passaram para o ACT 2014. O 
Departamento Jurídico do SINDEL está a acompanhar este processo e para já entende que 
estão observadas todas as garantias para que tal seja uma realidade. A Coordenadora da 
Comissão de Trabalhadores da EDP vai emitir o seu parecer sobre este processo. No caso te 
terem alguma dúvida, os associados devem contactar o SINDEL para o devido esclarecimento.  

 

DÁ MAIS FORÇA AOS QUE REFORÇAM O TEU TOM DE VOZ! ADERE AO 
SINDEL! 

 

Lisboa, 7 de abril de 2021                                           O SECRETARIADO DO SINDEL 


