
 

  

AOS TRABALHADORES DA EDP 

EMPRESA TRATA SINDICATOS COMO PRESTADORES DE SERVIÇOS 

JOVENS VÃO TER MEIA-DOSE DE AUMENTO 

 

A reunião Plenária entre sindicatos e Comissão “Negociadora” da EDP ocorrida na passada sexta-
feira, 12 de julho, atingiu elevados índices de lamentável criatividade. Os representantes do Grupo 
EDP informaram os representantes dos trabalhadores de que (e passamos a citar, de cor): 

1 – Já no final do corrente mês de julho a empresa vai passar a pagar – a trabalhadores qualificados 
nas BR 2 e 3 e nas Letras A e B – mais metade da diferença que os separa do escalão seguinte; 

2 – A partir de janeiro de 2020 a empresa concederá, então, os 50% restantes, consumando deste 
modo a subida destes trabalhadores para o patamar remuneratório seguinte; 

3 – A medida anunciada abrangerá todos os trabalhadores que, encontrando-se nesses escalões, 
somem neste momento 4 ou mais pontos (ou seja, 26% do total dos trabalhadores que agora se 
encontram nestes patamares, segundo a empresa); 

4 – A empresa não retirará quaisquer pontos a qualquer trabalhador; 

5 – Em novembro próximo é suposto encerrar-se todo o processo, com o términus do tratamento 
de todos os casos até então identificados pela empresa e pelos sindicatos. 

O SINDEL regista com desagrado o modo como a empresa chega a este ato de gestão que 
desqualifica as virtudes da negociação e exige que a empresa volte à mesa das negociações com 
a adequada postura de discussão e debate. 

Não é admissível que a administração da EDP se sirva sem parcimónia do conhecimento e do 
trabalho dos sindicatos, para depois, fazendo tábua-rasa do que foi acordado e fugindo a novas 
negociações que busquem soluções lógicas e equilibradas, anunciar unilateralmente uma decisão 
sem recurso!  

Não se opondo à consumação deste ato de gestão, o SINDEL reserva-se o direito de relembrar a 
empresa que: 

1 – O que foi acordado (aquando do fecho do acordo de Tabela Salarial 2019) era resolver a 100% a 
questão das BR e Letras mais baixas ainda no 1º semestre de 2019 e não atamancar 50% no início 
do 2º; 

2 – Nunca existiram nesta empresa patamares intermédios nos escalões profissionais nem 
entendemos o racional de servir meia-dose de aumento; 

3 – Não aceita lições da empresa sobre como delinear a sua estratégia e conduzir o seu trabalho no 
terreno; 
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4 – Repudia o modo como, pela primeira vez, a empresa se senta à mesa com uma posição 
totalmente fechada, não aceitando contrapropostas e sugerindo que vamos agora defender, junto 
dos trabalhadores, soluções por ela precipitadas num processo de decisão em que não nos foi 
permitido intervir! 

O SINDEL declina ser um Prestador de Serviços das Relações Laborais da EDP! E também não 
acredita no apregoado bom senso dos representantes da empresa, agora arvorados em arautos da 
interpretação do que mais interessa aos trabalhadores de cujos direitos parecem julgar-se os mais 
equilibrados e justos defensores. A continuar com esta postura a EDP criará, decerto, uma nova 
corrente artística entre o surreal e o exótico… 

…………………………………………………………. 

Fora da Ordem de Trabalhos, o SINDEL insistiu que a SÃVIDA deve dar respostas adequadas às 
questões que lhe têm sido levantadas e que têm vindo a ser sucessivamente ignoradas – mesmo 
quando emanam da Comissão de Acompanhamento da Saúde. 

Foi ainda solicitada informação quanto à veracidade das notícias que têm surgido relativamente à 
alienação de ativos da Produção. 

Quanto à SÃVIDA, a empresa respondeu que a comunicação está a melhorar e assim continuará… 

Quanto à venda de ativos da Produção, os representantes da EDP garantem que as notícias vindas 
a lume na comunicação social são especulativas e que só haverá decisões sobre este tema lá mais 
para o fim do ano – altura em que informará sobre isso os sindicatos. 

 

SOMOS PELO SINDICALISMO DE PROPOSIÇÃO, 

NÃO NOS DEMITIMOS DA NEGOCIAÇÃO! 

 

EXIJE A REPOSIÇÃO DA NORMALIDADE NO PROCESSO NEGOCIAL! 

ADERE AO SINDEL! 

Lisboa, 15 de Julho de 2019. 

 

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

http://www.facebook.com/SindelOficial
http://www.sindel.pt/

