
 

  

 

 

 

AOS TRABALHADORES DO GRUPO EDP  

TABELA SALARIAL 2020 CONTINUA A MONTE! 

PARA A SEMANA É QUE É! (?) 
 

Ainda não foi na reunião de hoje que a EDP conseguiu apresentar uma proposta aceitável (ou “final”, 
para usar a sua própria terminologia) pelo que as posições se mantiveram. Mesmo assim, a 
empresa afirmou pretender chegar a um acordo até ao fim do corrente mês de maio, de modo a 
poder proceder ao pagamento, já pelos novos valores remuneratórios, em junho. A EDP espera que 
a reunião da próxima semana seja a última sobre esta matéria. Nós, sinceramente, também.  

O SINDEL, que já expressou a sua posição para a criação de condições para um acordo, considera 
que, mesmo tendo em conta a atual situação no país, a EDP terá sempre condições para responder 
positivamente às pretensões dos seus trabalhadores. Uma coisa está garantida: o SINDEL não 
aceitará retrocessos naquilo que foi “conquistado” como compromisso entre as partes! 

PONTOS PRÉVIOS 

1. Abordando o tema da pretendida alienação de seis empreendimentos hidroelétricos da bacia 
hidrográfica do Douro, o SINDEL congratulou-se pelo facto de já está a dar frutos o trabalho que 
vem desenvolvendo junto dos grupos parlamentares, do governo e de outras entidades 
competentes. A Resolução n.º 26/2020 da Assembleia da República (ver abaixo) é a clara prova 
disso. O SINDEL já está, contudo, a tentar estabelecer novas conversações para garantir que sejam 
também acauteladas algumas outras questões importantes não cobertas nesta Resolução. 

2. Sendo sabido que os postos da SÃVIDA começarão a ser reabertos gradualmente a partir de 1 
de junho, alertámos para a necessidade da observância de todas as medidas de segurança, 
nomeadamente a instalação de separadores acrílicos nas áreas de atendimento. 

3. Alertámos a EDP para a questão das situações pouco claras nos textos dos acordos de pré-
reforma, nomeadamente no não acautelamento da Br/Lt para a qual alguns trabalhadores poderão 
evoluir no seguimento da pontuação da Avaliação de Desempenho.   

Quanto a números e ponto de situação na EDP relativamente à Covid-19, a empresa limitou-se, desta 
vez, a informar que existiam, no momento, 16 trabalhadores infetados.  

 

ALINHA-TE COM QUEM FAZ! ADERE AO SINDEL! 
 

 

Lisboa, 20 de maio de 2020                                                 O Secretariado do SINDEL 

 

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

 

(Resolução da Assembleia da República na próxima página) 
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