
 

  

 
 

AOS TRABALHADORES DO GRUPO EDA 

REVISÃO SALARIAL 2022 – IMPASSE NAS NEGOCIAÇÕES 
 

A 14 de outubro de 2022 foram retomadas as negociações da tabela salarial para a EDA, tendo a Empresa 

apresentado aos Sindicatos uma proposta de pagamento de uma compensação extraordinária de € 400,00 a 

todos os trabalhadores de uma só vez, não alterando a percentagem de aumento de 1,5%, com o aumento 

mínimo de € 20,00, negociado como adiantamento em maio de 2022, com retroatividade a janeiro de 2022. 

 

O SINDEL recusou a proposta da empresa, pois defende que os aumentos devem refletir-se na tabela salarial e 

não em compensações extraordinárias pontuais, defendendo um aumento de 4% na tabela salarial, com um 

aumento mínimo de € 40,00, para o ano de 2022, valor este que foi apresentado no início do ano, em 

documento com justificação e fundamentação económica, com base nos dados existentes na altura e antes do 

início do conflito militar na Ucrânia. 

 

Na manhã de hoje, dia 21 de outubro de 2022, realizou-se nova reunião em que o SINDEL tinha expetativas de 

alcançar um acordo rápido, que satisfazesse os justos anseios dos trabalhadores, mas estas expetativas saíram 

goradas, pois a EDA declarou só ter mandato para negociar a atribuição de uma compensação extraordinária 

de € 400,00. 

 

A Administração da EDA demonstrou a intenção de alargar as medidas propostas para todas as empresas do 

Grupo EDA, agravando, deste modo, ainda mais as tabelas salariais destas empresas, pois várias bases 

remuneratórias ficariam com o valor igual ao Salário Mínimo Regional. 

 

Não havendo acordo, a reunião foi suspensa para que a Administração da EDA possa levar o assunto à tutela e 

reunir novamente com os Sindicatos assim que obtiver alguma resposta. 

 

O SINDEL não vai esperar de braços cruzados e vai tomar medidas relativamente a esta postura! Estamos a 

trabalhar de forma concertada e, em todas frentes, para ultrapassar o impasse em que as negociações caíram. 

DÁ MAIS FORÇA À TUA VOZ, SINDICALIZA-TE, 

ADERE AO SINDEL! 
O Secretariado do SINDEL                                                                      21 outubro 2022 
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