
 

  

 
 
 

 
AOS TRABALHADORES DO GRUPO EDP 

PRESIDENTE DA EDP MARCA PRESENÇA EM REUNIÃO 
PLENÁRIA 

O Presidente do Conselho de Administração Executivo (PCAE) do Grupo EDP, Miguel Stilwell d'Andrade, 
esteve hoje, 14 de julho de 2021, presente numa reunião plenária entre os Sindicatos e a Comissão 
Negociadora/Relações Laborais (CN/RL) da Empresa. Para esta reunião foi também convidada e esteve 
presente a Coordenadora das Comissões de Trabalhadores.  

O PCAE falou sobre o Plano de Negócios do Grupo, confirmando as respetivas linhas mestras – que são do 
conhecimento de todos os que acompanhem e consultem os meios de comunicação interna e externa 
diariamente alimentados pela Empresa. Quanto às questões dos benefícios contratuais e da tabela salarial 
dos trabalhadores EDP, afirmou considerar estarem estes acima de outras empresas. Informou, ainda, que 
a atividade no nosso país gerou apenas 11% dos resultados do Grupo; e elogiou as opções estratégicas da 
gestão, sustentando que a Empresa só conseguirá cumprir o seu caminho se puder contar com 
trabalhadores que a consigam acompanhar, adaptando-se. 

O SINDEL manifestou o seu agrado com a presença do PCAE na reunião – aliás devida à ausência do nosso 
Sindicato na última plenária, forma única que encontrámos de forçar o arranque de uma negociação séria 
dos temas em aberto – e lembrou que: 

1 – Está ansioso por poder fazer estas reuniões em modo presencial; 

2 – Os utentes da Sãvida estão ansiosos por ter consultas presenciais (até porque são conhecidos casos 
de desequilíbrio de doenças crónicas e oncológicas devido à ausência de controle pessoal por parte dos 
clínicos – além de que os Centros de Saúde têm as portas abertas sem consequências nefastas); 

3 – Há problemas de comunicação da marca E-REDES, que continua a confundir o público; 

4 – A entrega a terceiros de trabalhos nucleares na atividade da Empresa prejudica a sua imagem e agrava 
os números de acidentes de trabalho; 

5 – O não pagamento a todos os trabalhadores da EDP Renováveis do “Prémio Pandemia” de 250 euros veio 
causar falta de confiança nos poderes da CN/RL da EDP; 

6 – A uma promoção deve corresponder, sempre, um aumento salarial; 

7 – É necessário encontrar uma solução para que o benefício na energia elétrica volte a ter o impacto positivo 
que tinha na conta de eletricidade dos trabalhadores; 

8 – Já não há (se é que alguma vez houve) desculpas para que as atas destas reuniões não surjam; 

9 – Gerir uma Empresa em que reina a Paz Social é uma inequívoca mais-valia que os acionistas apreciam. 

No fim, ficou garantido que neste mês de julho os trabalhadores da EDP Renováveis receberão os 250 euros 
do Prémio Pandemia, uma das contrapartidas negociadas pelo SINDEL para o acordo salarial 2021 e que 
igualmente a EDP iria cumprir o acordo estabelecido quanto à questão da disponibilidade. 

 

 



 

 

O SINDEL vai participar no processo negocial que agora se inicia – e que decorre, ainda, em grande parte, 
das negociações que conduziram à assinatura da tabela salarial para 2021 – com responsabilidade, 
pretendendo que o resultado final responda não só às sugestões que os associados e os trabalhadores nos 
têm vindo a apresentar, mas que também possa corrigir as deficiências que a aplicação prática do modelo 
do ACT exige. Subscrever um acordo e, depois, fazer tudo para não o cumprir ou dilatar o seu debate 
sempre foi, para nós, ao longo de 42 anos de trabalho na defesa dos trabalhadores, sinónimo de má-fé. 

Esperemos que a CN/RL da EDP se apresente à mesa das negociações com a abertura negocial necessária 
para um trabalho profícuo, a bem de uma política de Recursos Humanos que respondendo às necessidades 
da EDP, permita aos trabalhadores do Grupo uma carreira profissional que contribua para um seu maior 
envolvimento no desenvolvimento das suas competências e atividades. 

É que é bom trabalhar numa empresa que se esforça arduamente para cumprir o seu Plano de Negócios; 
mas é bom, também, que essa empresa inclua nesse Plano de Negócios a satisfação das mais justas 
expectativas dos seus trabalhadores! 

  
 

ALINHA-TE COM OS QUE TE PROTEGEM! ADERE AO SINDEL! 
 

Lisboa, 14 de julho de 2021                                                   O SECRETARIADO DO SINDEL 

 

 


