
 

  

 
 

AOS TRABALHADORES DO GRUPO EDP 
EMPRESA NÃO QUER 

ACORDO SALARIAL PARA 2022 
Realizou-se a 30 de março mais uma reunião pretensamente conducente a uma atualização salarial 

para 2022. Não podemos afirmar que se vislumbre a possibilidade de se chegar a um acordo – o que 

é lamentável. 

A EDP e os cenários que avança para um acordo são, no nosso ponto de vista, desprovidos de qualquer 

lógica face aos cenários macroeconómicos com que nos confrontamos todos os dias. E por isso não 

permitem, logicamente, ao SINDEL aproximar posições para que se chegue a um acordo negociado. O 

SINDEL, fiel à sua história e prática sindical, privilegiará sempre a negociação e a concertação como 

formas mais corretas de defender os interesses de quem representa – os trabalhadores. Mas para 

levar por diante esta sua atitude e para poder ser bem sucedido na sua obsessão pelo sindicalismo de 

proposição necessita ter do outro lado da mesa interlocutores interessados em reconhecer o empenho 

e o mérito dos trabalhadores. Não está, infelizmente já há demasiado tempo, a ser o caso do Grupo 

EDP e das suas Empresas. 

Vão continuar os contactos bilaterais entre o SINDEL e a EDP, marcando nós a postura dialogante e 

assente numa razão pura, que não recorre a argumentos especulativos nem se esconde atrás de 

cenários opacos para se manifestar! Esperamos conseguir um compromisso que salvaguarde, 

aumentando-o, o poder de compra dos trabalhadores e mantenha os níveis de orgulho e motivação 

dos que dão corpo a este grupo empresarial. 

Mas desde já alertamos a EDP (e os nossos associados) para a circunstância de que momentos 

excecionais exigem soluções excecionais! Entretanto, cá estaremos para as negociar! 

Como ponto prévio e questionada pelo SINDEL, a EDP reafirmou-nos que a permissão da presença de 

acompanhantes de utentes da Sãvida nos postos médicos, será sempre – e enquanto durarem as 

medidas restritivas ditadas pela COVID 19 – dependente das condições de cada posto médico e da 

decisão dos seus gestores. 

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