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AFINAL 23 DE MARÇO ERA UM BLUFF. 
A FINAL PROPOSTA DA EDP, NÃO CHEGOU… 

 

A Comissão “Negociadora” da EDP criou, praticamente desde o princípio das negociações para a 

tabela salarial 2022, a expectativa de que faria, a 23 de março, aquela proposta final (irrecusável? 

irrefutável?)! 

Afinal, era puro bluff de jogador comum, desprovido de estratégia e de trunfos! E, eventualmente, de 

mandato por parte de quem de direito, ou seja, da Administração da EDP. 

Embora não alimentasse já grandes expectativas, o SINDEL esperava que, pelo menos, a EDP 

pudesse avançar com algumas soluções que levassem a encontrar um caminho que viesse a 

conduzir a uma justa revisão salarial. 

Nem isso. 

A EDP manteve os argumentos anteriores e, quer a reunião Plenária, quer uma reunião bilateral que 

se seguiu, não permitiram qualquer entendimento ou abertura de vias para lá chegar. 

O SINDEL – que ainda tentou, sem sucesso, avançar em outras matérias que estão em cima da mesa 

(como, por exemplo, a do Subsídio de Disponibilidade) – continuará a lutar por soluções que 

convenham aos trabalhadores e a contribuir com o seu esforço para o bom termo destas 

negociações, que continuarão! 

Lamentamos que a EDP não apresente propostas que respeitem os direitos dos seus trabalhadores, 

nem reconheça a sua produtividade e o seu empenho no desenvolvimento das atividades que lhes 

estão atribuídas. 

A este propósito, o SINDEL vem insistindo, há várias semanas, que se está a passar, de novo, também 

este ano, por um processo de avaliações de desempenho altamente deficiente e que nos leva à 

sensação de má-fé!! Tal como nos últimos anos, o SINDEL está a dar apoio a vários associados no 

processo e, este ano, já solicitou à empresa informação sobre o número de trabalhadores que, com  



 

 

a baixa avaliação que receberam, tenham ficado “à porta” da sua merecida progressão salarial. 

Vamos lutar e dar voz aos trabalhadores que, mais uma vez, estão a ser PREJUDICADOS por uma 

gestão centrada no seu próprio umbigo e que só ao nível das palavras parece apreciar o valor e a 

importância daqueles a que possessivamente chama “as suas pessoas”! 

Os tempos estão difíceis, pelas razões conhecidas, mas os sacrifícios não podem ser só para uma 

das partes! 

 

25 de março de 2022       A Comissão Negociadora 

 
 

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