
 

  

 
 
 

AOS TRABALHADORES DA EDP  
Tabela Salarial 2022 – 5 

Empresa continua a falar sozinha 
e a apostar no delírio em forma de promessa 

 

Na reunião Plenária de ontem, não se verificaram alterações entre as propostas da EDP e do 
SINDEL. 

A EDP insiste em apontar a reunião de dia 23 de março (que, aliás, é a próxima agendada) como 
aquela em que tudo se vai decidir e a empresa dará tudo para fechar a negociação. Para o 
SINDEL, mantendo-se as posições da empresa nos atuais valores, só uma mente delirante 
poderá pensar na possibilidade de virmos a outorgar um acordo. 

O SINDEL demonstrou que as justificações da EDP não refletem nenhum racional face aos atuais 
enquadramentos económicos e financeiros da empresa e do país. Os momentos são muito 
difíceis e impõe-se que todos encontrem um caminho de compromisso! Os trabalhadores da EDP 
não podem ser os únicos penalizados! 

Nesta reunião foi também apresentado aos restantes sindicatos um esboço do resultado 
conseguido, até ao momento, nas negociações entre a EDP e o SINDEL sobre o protocolo da 
disponibilidade, já decorrente da intervenção do Ministério do Trabalho, solicitada pelo SINDEL.  
Ainda existem divergências, mas os pré-acordos conseguidos permitem antever melhorias sobre 
o âmbito de aplicação num sentido mais positivo do que o do protocolo anterior. Nada disto era 
necessário se a empresa tivesse tido a mesma abertura, que agora está a querer mostrar nesta 
matéria, desde o primeiro momento e aceitasse as propostas que o SINDEL apresentou. 

Esperamos, nas reuniões bilaterais ou na Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, 
concluir este processo e, assim, poder responder positivamente aos anseios dos nossos 
associados e dos trabalhadores da EDP em geral. 

Para que todas estas negociações cheguem a bom termo é tão-só necessário que a EDP adote, 
em sede de negociação, uma outra atitude. De abertura, de diálogo, de busca sincera de um 
acordo, de compreensão das justas expectativas dos trabalhadores e da honestidade propositiva 
dos seus representantes. 

A EDP com que nos sentamos hoje à mesa está convicta de que pode decidir tudo sozinha. Não 
quer ouvir: quer ditar. E nós estamos todos cansados de ditadores. 

O SINDEL, nos pontos prévios, questionou a empresa relativamente aos Campos de Férias para 
os descendentes dos trabalhadores. A empresa informou que, se se mantiver a diminuição das  

 



 

 

limitações impostas pela pandemia e forem cumpridas as regras que garantam a segurança de 
todos, poderão abrir já este ano. Ainda a este propósito, o SINDEL sugeriu que, ao fim de dois 
anos de encerramento, a empresa – sempre tão “socialmente responsável” e tantas vezes pronta 
a apoiar iniciativas externas, pelas quais cobra visibilidade e prestígio – não cobrasse, este ano, 
qualquer valor aos nossos trabalhadores pela frequência dos Campos de Férias por parte dos 
seus descendentes. A empresa, pouco preocupada com os reflexos positivos que isso poderia 
ter no clima interno, não se mostrou aberta a isso.  

Vamos continuar a insistir nesse tema. 

Os Campos de Férias foram, durante décadas, absolutamente gratuitos; a sua existência e 
utilização eram assumidas pela EDP (e, antes, pelas empresas que a integraram) como 
componentes de um conjunto de retribuições e benefícios devidos aos trabalhadores para que 
se sentissem recompensados pelo seu esforço e, mais, para que vissem as suas famílias 
merecedoras de um olhar atento. Depois, como é do conhecimento de todos, num passado 
recente a empresa passou a exigir um valor que o SINDEL conseguiu, durante o processo da 
tabela salarial de 2021, negociar, estabelecendo-se vários escalões. Neste momento, seria bom 
que a empresa tivesse disponibilidade para patrocinar as férias dos descendentes dos 
trabalhadores que, em Portugal, mostraram o que é estar na linha da frente, correr riscos e 
providenciar que ninguém ficasse sem energia durante a pandemia. 

 

10 de março de 2022       A Comissão Negociadora 

 
 

DÁ MAIS FORÇA À TUA VOZ, SINDICALIZA-TE, ADERE AO SINDEL! 
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