
 

  

 
 

 
 

AOS TRABALHADORES DA EDP 
ABRIL TROUXE ALGUM SOL! LUTEMOS POR UM MAIO MELHOR! 

 
 

Finalmente, na reunião de ontem, a EDP criou condições para que se iniciasse a fase do processo 

negocial que – esperamos – permitirá chegar a um acordo. 

Após várias pausas na reunião plenária para que se realizassem reuniões bilaterais com os 

sindicatos, a proposta da empresa chegou a: 

• 1,2% na Tabela e Cláusulas de expressão pecuniária; 

• Manutenção da Distribuição de Resultados nos moldes dos anos anteriores (já paga este mês); 

• Abertura para negociações de outras matérias do ACT, a iniciar a 25 de maio. 
 

E dito isto afirmou, desde logo, não ter “mais dinheiro” para poder evoluir. 
 

Em resposta, o SINDEL foi modificando a sua posição. Mas, perante a determinação da EDP de 

não fazer mais movimentos de aproximação, parou em 2,9%, mantendo as restantes propostas 

que sugeriu para debate no âmbito destas negociações. A proposta da EDP continua a ser, para 

o SINDEL, insuficiente! A empresa não pode fingir ignorar a realidade em que temos vivido e 

continuamos a viver; não deixaremos que faça tábua-rasa das dificuldades pelas quais os 

trabalhadores têm passado e da qualidade com que têm sabido responder! 
 

A próxima reunião terá lugar a 11 de maio, para que os Sindicatos tenham tempo de efetuar as 

consultas que entenderem mais necessárias para definição clara de posições. 
 

O SINDEL vai realizar, no próximo dia 9 de maio, pelas 10:00h, o habitual Plenário de Dirigentes 

e Delegados Sindicais da EDP, pelo que pedimos a todos os trabalhadores que expressem a sua 

opinião junto deles. 

Pontos prévios 

A EDP informou que a utilização dos Campos de Férias vai ser retomada e que brevemente os 

trabalhadores serão informados sobre o início do processo de inscrição, já com os valores e 

condições negociadas e acordadas em 2021 com o SINDEL. 
 

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