
 

  

 

 

AOS TRABALHADORES DO GRUPO EDP 
EMPRESA BIPOLAR EXIGE VIGILÂNCIA E COESÃO 

 

Realizou-se a 9 de dezembro mais uma reunião plenária entre os sindicatos e o Gabinete de 

Relações Laborais da EDP, que contou também com a presença do Administrador Executivo da EDP 

com o Pelouro dos Recursos Humanos, Eng.º Miguel Setas. 

O Eng.º Miguel Setas começou por fazer uma exposição acerca do ano de 2020, sublinhando as 

condicionantes levantadas pela pandemia da COVID-19, abordando os resultados esperados e 

fazendo uma projeção sobre como será o próximo ano de 2021. Em estilo de adiantamento sobre 

futuras dificuldades na negociação, designadamente, de nova tabela salarial, o Administrador 

adiantou ainda que se projeta que a empresa continue a ter resultados negativos em Portugal 

pressionada, entre outras causas, pelas políticas energéticas e pelas exigências do regulador. Mas 

salientou, com natural orgulho, que a EDP é das poucas cotadas do PSI20 – o principal índice de 

referência do mercado de capitais português – a valorizar na ordem dos mais de 10 milhões, sendo 

que EDP e EDP Renováveis valem, juntas, mais de metade das restantes 18 empresas da Euronext 

Lisboa. 

No que concerne às relações laborais, a EDP entende que o diálogo existente é para manter e 

adiantou que tudo fará para que essa matriz se preserve e se aprofunde. A EDP realça, em 2020, 

como marcos importantes que ficarão para a história, as acelerações de carreira e a redefinição 

dos salários mínimos na admissão; mas passa ao lado da referência a tantos outros temas que se 

arrastam reunião após reunião, ano após ano, sem que se consiga vislumbrar uma solução... 

Há aqui, claramente, um enviesamento entre palavras, gestos e atos que urge corrigir. Como? 

Agindo! Agir, eis a inteligência verdadeira, disse Fernando Pessoa. E nós com ele. 

O SINDEL agradeceu, a propósito, a atitude do Grupo em relação à atual pandemia, nomeadamente 

com o programa de vacinação contra a pneumonia e a gripe sazonal – e desafiou-o a abraçar um 

programa idêntico na vacinação contra a COVID-19.  

O SINDEL louvou a EDP por ter começado a atender trabalhadores do Plano Flex nos Postos Sãvida, 

mas voltou a afirmar que é necessário que esta postura se alargue a muitas outras matérias, 

operando-se uma maior convergência, o mais alargada possível. 
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Não rejeitando os marcos que a EDP salienta, o SINDEL reforçou a ideia de que é seu entendimento 

que se deve continuar a aprofundar as discussões ainda em curso e realçou, pelo seu lado, que os 

acordos não podem ficar dependentes da unanimidade. Como sindicato responsável; defensor da 

proposição e do debate; preocupado com todas as vertentes e problemáticas que podem impedir 

ou viabilizar um acordo, o SINDEL tem desenvolvido imenso trabalho em múltiplas áreas e teme que 

esse trabalho seja inglório só porque algumas estruturas entendem não subscrever os acordos 

alcançados. Respeitamos a opinião de todos, mas, em democracia, há que respeitar a vontade da 

maioria. 

O SINDEL deixou claro que não aceita gastar tempo e recursos para, no fim, os assuntos serem 

bloqueados por minorias insensíveis aos prejuízos que causam aos trabalhadores! 

A EDP respondeu-nos que está também a refletir sobre este ponto. 

 

PELA COERÊNCIA NA DEFESA DOS TEUS INTERESSES! 

ADERE AO SINDEL! 
 

Lisboa, 11 de dezembro de 2020                                                                                          O Secretariado do SINDEL 

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


