
 

  

 
 
 

 
AOS TRABALHADORES DO GRUPO EDP 

 

TABELA SALARIAL 2021 – PLENÁRIO 9 
 

AINDA NÃO FOI DESTA QUE HOUVE ACORDO! 
 

Mesmo na véspera da Assembleia de Acionistas, a Comissão “Negociadora” da EDP não encontrou 

mandato para poder estabelecer um acordo salarial para 2021 e corresponder, desse modo, 

positivamente aos seus trabalhadores – ou seja, recompensar os que contribuíram com o seu trabalho 

para os resultados que irão certamente ser aprovados. 
 

Mais uma vez registamos negativamente a lamentável postura da nova Administração da EDP, a 

demonstrar uma insensibilidade a todos os títulos reprovável, num ano em que todos deram tanto de 

si para manter e elevar o nome e a imagem da empresa. 
 

O SINDEL e a maioria dos restantes Sindicatos envolvidos no processo, reuniram ontem e elaboraram 

em comum um Manifesto (no verso) já enviado à Administração em que se exigia a criação de 

condições para um acordo assim como uma posição final clara. As estruturas também equacionaram 

formas de luta. Infelizmente, nem assim a resposta da EDP respeitou os anseios dos seus 

trabalhadores. 
 

Hoje, a EDP apresentou como proposta final uma atualização de 0,5%. Esta proposta foi rejeitada pelo 

SINDEL e pela maioria das restantes estruturas. 
 

O SINDEL vai decidir os passos a seguir, afirmando, no entanto, desde já, que não aceita qualquer ato 

de gestão da Administração! Se a EDP o quiser e o decidir fazer, que o faça, mas os trabalhadores 

saberão dar as respostas legais e sindicais adequadas! O SINDEL é a favor da negociação, da 

concertação e da paz social no interior das Empresas. É deplorável, mas a EDP parece afastar-se cada 

vez mais da atitude de contraparte nessa postura. 
 

Os trabalhadores da EDP merecem mais respeito! A EDP em 2020 e em 2021, não gastou 1 cêntimo 

com as despesas extra a que os seus trabalhadores estiveram sujeitos em teletrabalho, nem com os 

que arriscaram diariamente, no terreno, para manter tudo a funcionar (e até aumentar o lucro!). Como 

prémio, oferece uma atualização salarial baixa e a redução de notas na avaliação de desempenho!  
 

Ficou marcada nova reunião para sexta-feira, dia 16, às 16 horas. Lá estaremos. 

 

ESTAMOS ONDE A TUA VOZ DEVE CHEGAR! ADERE AO 
SINDEL! 

 

Lisboa, 13 de abril de 2021                                                   O SECRETARIADO DO SINDEL 

 



 

 

 

 

 

 

À ADMINISTRAÇÃO DA 

EDP – ENERGIAS DE PORTUGAL, S. A. 

 

MANIFESTO 

REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES EXIGEM DA EMPRESA RESPEITO, HONESTIDADE E CELERIDADE NA 

CONCLUSÃO DE TODAS AS NEGOCIAÇÕES EM ABERTO 

As abaixo autenticadas Estruturas Representativas dos Trabalhadores da EDP, reunidas hoje, dia 12 de abril de 2021, pelas 

10 horas, através da Plataforma Zoom, após debate sobre as questões que preocupam e molestam os trabalhadores que 

representam vêm, por este meio, junto da Empresa manifestar o seu total desagrado pelo modo laxativo como a Empresa se 

tem comportado à mesa das negociações e exigir: 

1 – Que a Empresa acabe de imediato com as manobras de diversão e passe, com caráter de urgência, a apresentar uma 

proposta credível e justa para aumento da tabela salarial para 2021 – algo que possa constituir uma base decente de trabalho 

para ambas as partes; 

2 – Que essa proposta de aumento salarial tenha em consideração os resultados financeiros conseguidos pela empresa e 

não fatores externos como a inflação ou a realidade de outras empresas, em Portugal ou noutras geografias; 

3 – Que essa proposta tenha muito em conta que é imperativo ter especial atenção à situação dos jovens – licenciados e 

não-licenciados – que entram para a Empresa escolhidos entre os melhores e cuja remuneração é já, em muitos casos, similar 

ou mesmo inferior à que lhes poderá ser oferecida por outras empresas, de menor grandeza; 

4 – O rápido fecho das negociações sobre o Subsídio de Disponibilidade, tema que se vem arrastando ao longo do tempo, 

com prejuízo evidente para os trabalhadores; 

5 – O estabelecimento de uma plataforma séria e justa de comparticipação dos utentes nos custos de funcionamento dos 

Campos de Férias, de tal forma que esse encargo não leve a que se desencoraje a frequência destes. Sabem os mais antigos 

– os que são do tempo em que os Campos e Colónias de Férias eram gratuitos – que este sempre foi um dos meios de, 

através dos seus filhos, os seus pais cimentarem os seus laços com a Empresa, reforçando o seu compromisso e os seus 

níveis de motivação; 

6 – A rápida resolução da questão da diferenciação dos valores das ajudas de custo. Não faz – e, afinal, nunca fez! – qualquer 

sentido a distinção de valores segundo as qualificações profissionais, dando-se mais aos que ganham mais e menos aos que 

ganham menos. A própria evolução das relações sociais que, felizmente, se vão impondo, faz com que os trabalhadores se 

relacionem de modo amistoso independentemente da sua qualificação e, afinal, frequentem as mesmas unidades hoteleiras 

porque, para além do trabalho, valorizam o convívio; 

7 – Que este ano se concretize, nos termos habituais, a distribuição de lucros pelos trabalhadores. Outra coisa seria descabida 

já que são estes – e não os acionistas, designadamente os que fazem na Empresa investimentos especulativos – que 

garantem com o seu trabalho o bom desempenho, os bons resultados e a boa imagem da EDP! E não vale a pena repetir, uma 

vez mais, em que condições e sob que circunstâncias o fizeram em 2020 devido à pandemia da COVID-19… 

Em suma, os representantes dos trabalhadores não estão disponíveis para continuar a suportar a apatia e a dislexia negocial 

e comportamental da Empresa e daqueles que em nome dela negoceiam. 

E estão, mesmo, decididos, caso as suas exigências não sejam atendidas, a avançar para formas de luta que poderão atingir 

proporções que em nada beneficiarão a imagem da Empresa – pela qual os seus trabalhadores nutrem uma grande estima 

e apreço, sentimentos relativamente aos quais exigem, naturalmente, reciprocidade! 

EXIGIMOS TRANSPARÊNCIA E SERIEDADE NA POSTURA À MESA DAS NEGOCIAÇÕES! 

 

12 de abril de 2021 

 

SINDEL – Sindicato Nacional da Indústria e da Energia, SIREP – Sindicato da Indústria e Energia de Portugal, SINERGIA – 

Sindicato da Energia, ASOSI – Associação Sindical dos Trabalhadores do Sector Energético e Telecomunicações, SIEAP – 

Sindicato das Indústrias, Energia e Águas de Portugal, SOEMMM – Sindicato dos Oficiais e Engenheiros Maquinistas da 

Marinha Mercante , FE – Federação do Engenheiros, SITESE – Sindicato Trabalhadores Escritório Comércio Serviços e 

Novas Tecnologias, SINOVAE – Sindicato Inovação Energética 
 

 


