
 

  

  

 

 

 
AOS TRABALHADORES DO GRUPO EDP 
TABELA SALARIAL 2020 – NÃO HÁ ACORDO! 

 

Na reunião de hoje, anteriormente anunciada como “última” pela Comissão 
Negociadora/EDP, não foi possível, infelizmente, criar as bases para um acordo de 
princípio! 
A EDP, ao colocar como base para a sua proposta final valores abaixo dos de 2019, 
inviabilizou à partida a possibilidade de acordo. 
O SINDEL, que fundamentou a sua proposta inicial com base em elementos e dados 
macroeconómicos para 2020, lamenta ver, assim, gorada a expectativa que trazia para 
estas negociações – a de que seria possível chegar a um acordo salarial que fizesse jus à 
situação da EDP, ao setor energético e ao desempenho e produtividade dos trabalhadores, 
claramente mais positivo do que o de 2019. 
A EDP não quis responder de forma positiva a estes propósitos, propondo 0,5% para todas 
as Letras e BR. 
Confirma-se, assim, o que de há alguns anos a esta parte é uma evidência no 
posicionamento e prioridade da empresa quando se trata de negociar com os 
representantes dos trabalhadores: salvaguardar, a todo o custo, os interesses dos 
acionistas – sem compreender que a não motivação daqueles em nada beneficia o lucro 
destes.  
O SINDEL, apesar da situação que o país atravessa – nomeadamente dadas as condições 
adversas criadas pela iminência do COVID-19 – vai promover contactos com um público o 
mais alargado possível dos seus representados na EDP, de modo a recolher os elementos 
necessários para poder decidir sobre os passos a seguir face a este posicionamento da 
EDP. 
Entretanto, a CN/EDP propôs a realização de mais uma reunião para o próximo dia 18 de 
março de 2020 (Condicionada a qualquer alteração devido ao surto epidérmico do COVID-19) 
 

ALINHA-TE COM QUEM FAZ! ADERE AO SINDEL! 
 
 

Lisboa, 11 de março de 2020                                                 O Secretariado do SINDEL 
 

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


