
 

  

 
 
 

 
AOS TRABALHADORES DO GRUPO EDP 

 

TABELA SALARIAL 2021 – PLENÁRIA 9 E ½  

NÃO BASTA QUE HAJA VENTO E VONTADE. É 
PRECISO MILHO.  

O SINDEL teve hoje, dia 16 de abril, pelas 16 horas, a súbita honra de comparecer à reunião convocada 
pela Comissão “Negociadora” da EDP, em jeito de continuação da ocorrida na passada terça-feira e 
em que, como todos sabem, foi impossível chegar a qualquer acordo. 

A C“N”/EDP aproveitou esta reunião para informar que a Administração decidiu não dar o processo 
negocial da tabela salarial para 2021por encerrado, pelo que ficou marcada uma nova (a 10ª!) reunião 
plenária para dia 21 de abril, pelas 9:30. 

A C”N”/EDP comunicou também que a Assembleia Geral aprovou a distribuição de lucros aos 
trabalhadores nos exatos moldes dos anos anteriores e a pagar ainda neste mês de abril! 

O SINDEL saúda a posição da EDP de voltar atrás no seu posicionamento negocial. Mas fá-lo na 
esperança de que – e afirma desde já a sua indisponibilidade para aceitar o contrário – a continuidade 
das negociações implique, por parte da empresa, a apresentação de novas posições e valores. 

 

SOBRE A GREVE CONVOCADA PARA 20 DE ABRIL 

O SINDEL respeita as atitudes das outras Comissões Negociadoras Sindicais e as ações ou iniciativas 
que elas decidam promover. O SINDEL e a maioria dos restantes Sindicatos envolvidos neste processo 
reuniram e assinaram um Manifesto comum entretanto enviado à EDP. Nesse Manifesto, as estruturas 
também equacionaram formas de luta, pelo que o SINDEL só participará e mobilizará os trabalhadores 
no âmbito das decisões dessa plataforma sindical. Este foi o nosso compromisso e só este 
respeitaremos! 

O SINDEL entende que está nas mãos da EDP, mais uma vez, impedir que os trabalhadores e as suas 
estruturas tomem posições mais radicalizadas. Mas não hesitaremos em utilizá-las se tal 
considerarmos necessário – até porque é a EDP que, através da sua Comissão “Negociadora”, se está 
a pôr a jeito para que tal possa vir a acontecer! 

 

JUNTA-TE AOS QUE DIALOGAM COM OS TEUS 
ARGUMENTOS! 

ADERE AO SINDEL! 
 

Lisboa, 16 de abril de 2021                                                   O SECRETARIADO DO SINDEL 

 


