
 

  

 
 

8.4.2022 

AOS TRABALHADORES DA EDP  
TABELA SALARIAL PARA 2022? 
SÓ DEPOIS DO 25 DE ABRIL! 

 

Na reunião do passado dia 6, a EDP manteve a sua posição (0,8%), mas afirmou acalentar 

esperanças de que possa ser possível obter um acordo na reunião a realizar a 27 de abril. 

Até lá vão seguir-se reuniões bilaterais entre a Empresa e os Sindicatos. E, ainda, uma reunião 

plenária intercalar, a 20 de abril. 
 

É uma original forma de tornar tortuoso um caminho que podia ser tão simples, se a EDP usasse 

de Razão. E de Coerência.  
 

A este propósito, o SINDEL reafirmou que, pretendendo fazer um acordo, não o poderá fazer a 

qualquer preço, sem ter em conta a atual situação económica e os seus indicadores, que 

infelizmente se vão agravando todos os dias. 
 

Os trabalhadores da EDP exigem e merecem que a Administração faça refletir nestas 

negociações o agradecimento pela sua produtividade e alto desempenho, relevados e 

reconhecidos, aliás, na Assembleia Geral de Acionistas que se realizou no mesmo dia, pela 

manhã – e na qual o SINDEL, enquanto acionista, se fez representar pelo seu Secretário-geral, 

que aproveitou a oportunidade para usar da palavra em defesa dos legítimos interesses e 

expectativas dos seus associados. 
 

Vamos ver o que o futuro próximo nos reserva. Mas é cada vez mais necessário que estejamos, 

todo, atentos e preparados para fazer valer o nosso direito à dignidade, à justa retribuição pelo 

nosso esforço, ao aumento da nossa qualidade de vida. 
 

Pontos prévios 

A EDP informou que foram admitidos dois novos médicos para o quadro permanente da Sãvida. 

Alargou-se igualmente a rede de especialidades (a atualização, que será feita em julho, da lista 

no Portal do Utente Sãvida já conterá os contratados e os que estarão ainda em negociações). 

Relativamente às guias de consultas externas, fora da Sãvida, o copagamento será sempre sobre 

o valor aí inscrito, que a EDP quer aumentar em €0,36 para os utentes (aumentando para 25,00 

ao especialista contratado). A Empresa trará o assunto à mesa de negociações em próxima 

reunião, apesar de entender que, nos termos do Acordo Coletivo de Trabalho, pode tomar estas 

decisões por livre iniciativa.  
 

O SINDEL também está a analisar esta situação do ponto de vista do ACT e informará os 

trabalhadores da sua posição final sobre o assunto. 
 

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