
 

  

 

 

 

 

AOS TRABALHADORES DO GRUPO EDP 
TABELA SALARIAL 2020 – MANTÊM-SE AS SOMBRAS 

NO HORIZONTE NEGOCIAL 
 

A EDP, ou não quer um acordo salarial em 2020 negociado com os Sindicatos 

representativos dos seus trabalhadores, ou entende que, com o arrastar no tempo, pode 

resolver unilateralmente o que é apropriado – e tradicional – resolver-se através da 

aproximação das posições das partes, reunidas e em diálogo à mesa negocial. 

 

O SINDEL quer chegar a um acordo negociado! O SINDEL fundamentou a sua proposta para 

2020! O SINDEL entende que a EDP tem condições (assim o queira) para vir ao encontro de 

valores suscetíveis de proporcionar esse acordo. 

 

Na reunião de hoje, a Comissão Negociadora da EDP anunciou solene (e enigmaticamente) 

que virá, na próxima reunião, mandatada para apresentar a proposta final da empresa. 

Continuou, assim, a não evoluir relativamente à sua proposta anterior. O SINDEL entende 

que a próxima reunião será, consequentemente, fundamental para se saber se existem ou 

não condições para um acordo; e aí também o SINDEL apresentará a sua posição final. 

 

PONTOS PRÉVIOS 

 

1. Atualização do valor máximo do desconto na energia elétrica 

Questionámos a EDP sobre a atualização do valor máximo para 2020, tendo a EDP 

respondido que já tinham sido aprovados pela Comissão Executiva os valores máximos 

do desconto de energia a aplicar e que a qualquer momento essa atualização seria 

refletida na faturação. Obviamente para o SINDEL esses novos valores têm que se 

refletir nas faturas desde janeiro de 2020. 
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2. Surto de gripe CORONAVIRUS 

Questionada pelo SINDEL sobre os planos de prevenção a implementar na EDP – muito 

concretamente nas Lojas EDP, onde os respetivos trabalhadores estão mais expostos a 

contactos com pessoas, o que aumenta exponencialmente o risco de infeção – foi-nos 

comunicado que a EDP tenta seguir e aplicar as recomendações da DGS. Vão analisar 

as situações relatadas em que essas recomendações não estão a ser observadas 

 

PRÓXIMA REUNIÃO - DIA 11 DE MARÇO DE 2020 

 

ALINHA-TE COM QUEM FAZ! ADERE AO SINDEL! 

 
 

Lisboa, 4 de março de 2020                                                 O Secretariado do SINDEL 

 

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

 

http://www.facebook.com/SindelOficial
http://www.sindel.pt/

