
 

  

AOS TRABALHADORES DA EDP  
ATUALIZAÇÃO SALARIAL 2019 – 6 

- CAMINHANDO… A PASSO DE CARACOL, PARADO! –  
 

Quando nos parecia que o processo negocial retomava as nuances habituais, com propostas e 

contrapropostas, a EDP parou novamente, apesar de afirmar querer, hoje mesmo, estabelecer um 

acordo. Não alterou a sua posição, e como tal, o SINDEL também não! 

Já vimos de tudo nos inúmeros processos em que participámos na EDP, mas como este ano, não 

nos lembramos! Mais parece um carro elétrico, sem bateria para rodar, mas com o rádio “a dar 

música”. A Administração parece querer afrontar os trabalhadores e as suas estruturas de uma 

forma efetiva e abusiva e isso não aceitamos. 

O SINDEL procura sempre que os acordos sejam firmados à mesa das negociações e aposta na 

concertação como forma privilegiada de intervenção sindical e como tal não podemos aceitar esta 

postura por parte da EDP. O SINDEL espera que a EDP reflita até à próxima reunião se quer, ou não, 

caminhar no sentido do acordo.  

Não subestimem os trabalhadores da EDP em geral e os associados do SINDEL em particular. 

Ficou marcada nova reunião plenária para a próxima 4ª feira dia 27/3/2019 

PONTOS PRÉVIOS 

Questionámos a EDP, sobre as seguintes questões: 

• Balneários nas instalações da Av. José Malhoa para o pessoal técnico;  

A EDP ficou de averiguar para nos dar uma resposta mais concreta. 

• Avaliação de Desempenho e evoluções na Carreira.  

A EDP afirmou não haver instruções para baixar as pontuações na proximidade da obtenção dos 6 pontos para 
efeitos de evolução na carreira. 

• Pagamentos nas Condições de Alerta 

A EDP ficou de avaliar a situação para nos responder na próxima reunião; 

CONNOSCO A TUA VOZ SOA MAIS ALTO! 
ADERE AO SINDEL! 
Lisboa, 20 de março de 2019 

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