AOS TRABALHADORES DO GRUPO EDP
TABELA SALARIAL 2020 
Na reunião de hoje, 5ª na agenda para a tabela salarial 2020, a CN EDP mudou o paradigma,
trazendo em apresentação Power Point, a proposta de aumento da tabela salarial e os
valores que resultariam do aumento proposto pela empresa, que é:
- BR1 à BR22 – 0,5%
- LT A1 à LT J - 0,5%
- LT K e superior – 0,3%
Para o SINDEL esta proposta nem sequer foi merecedora de uma mudança na sua posição.
Se a EDP quer um sinal do SINDEL para negociar, é bom que traga para cima da mesa uma
proposta merecedora da nossa atenção! O SINDEL apresentou uma fundamentação
económica, devidamente estruturada que justifica a proposta de aumento salarial de 4%.
O SINDEL não está aqui para brincar e começa a ficar profundamente preocupado com a
sistemática tábua-rasa que a CNS EDP está a fazer, reunião após reunião, da posição que
apresentou!
Ouvimos que a EDP quer ser “a primeira escolha no mercado para um jovem que sai do
ensino secundário”. Palavras bonitas, mas se este é o cartão de visita que a empresa tem
para lhes apresentar – desde o aumento proposto à manutenção da BR1 e da BR2 como
bases de entrada naquela que é a maior empresa de Portugal, não o vai conseguir.
Os trabalhadores são mais que merecedores de um justo aumento da tabela salarial, pois
cumprem com bem mais que as suas funções! Se o grupo EDP, em Portugal, teve valores
não esperados, terá de ver é se a gestão está a ser devidamente efetuada.

Pontos Prévios / Informações
A CN EDP apresentou aquela que seria a sua proposta para o protocolo TET, com o
pagamento de um subsídio a todos os trabalhadores que executem ou venham a executar
as devidas funções.
A CN SINDEL solicitou que a empresa oficialize a proposta e a entregue para a devida
análise e relembrou que há trabalhadores a executar estas funções desde 2014 e que já
várias vezes abordámos a empresa para que este protocolo fosse revisto de forma a atingir
todos os trabalhadores. Este protocolo é uma “promessa” com mais de 1 ano por parte da
empresa: tanto tempo para responder ao nosso repto para o fechar!
O SINDEL volta a registar com desagrado o modo como a CN EDP vem desviando a
conversa do assunto base destas reuniões – a tabela salarial –; monopolizando o tempo
de debate e transformando em monólogo aquilo que devia ser um diálogo.
Estamos atentos a esta estratégia e não abdicaremos de usar todos os meios para fazer
ouvir a nossa voz, a voz dos nossos associados, a vontade daqueles que são, afinal, os
que criam valor: os trabalhadores.
PRÓXIMA REUNIÃO - DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2020

ALINHA-TE COM QUEM FAZ! ADERE AO SINDEL!
Lisboa, 19 de fevereiro de 2020

Mais informação em: www.facebook.com/SindelOficial
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