
 

  

 
 
 
 

AOS TRABALHADORES DO GRUPO EDP 
INICIO DAS NEGOCIAÇÕES SALARIAIS PARA 2021 

- SINDEL APRESENTOU PROPOSTA; EMPRESA NÃO DEU 
RESPOSTA -  

 

Iniciou-se hoje o processo que visa a atualização salarial do ACT Grupo EDP para 2021. 

Para além da Comissão Negociadora Sindical da EDP, normalmente assumida pelas Relações Laborais 
do Grupo, estiveram presentes a Direção de Recursos Humanos e o recentemente eleito Presidente do 
Conselho de Administração Executivo, Eng. Miguel Stilwell, que assume agora o pelouro dos Recursos 
Humanos, em substituição do Administrador Eng. Miguel Setas, responsável por esta área nos últimos 
seis anos. 

O PCAE do Grupo EDP verbalizou a disponibilidade deste para continuar na senda do diálogo social 
com os representantes dos trabalhadores e procurar o estabelecimento de acordos nas várias 
matérias em discussão. Apresentou algumas perspetivas para o futuro do Grupo em Portugal e no 
mundo, enquadrando a atual situação face à COVID-19. 

A EDP não apresentou, nesta reunião, qualquer contraproposta às posições e proposições dos 
Sindicatos! 

A proposta do SINDEL para 2021 é a seguinte: 

TABELA SALARIAL E CLÁUSULAS 
DE EXPRESSÃO PECUNIÁRIA 

Atento o cenário macroeconómico e as previsões para a economia 
portuguesa em 2021, o SINDEL propõe para a revisão salarial e de todas 
as cláusulas de expressão pecuniária constantes do ACT Grupo EDP e 
protocolos anexos, uma atualização de 2%, com arredondamento de 
todos os valores para o euro superior, garantindo-se, no entanto, um 
aumento não inferior a €35,00. 

SUBSÍDIO DE TURNOS E FOLGAS 
ROTATIVAS 

Atualização na mesma percentagem da Tabela Salarial, com a 
eliminação dos tetos nos Subsídios de Turnos e de Folgas Rotativas 

DISPONIBILIDADE  A consagração de um valor mínimo para o pagamento hora de €1,35;  

TELETRABALHO 

Propomos o pagamento de um prémio igual a €75,00 por cada mês de 
2020, em que os trabalhadores estiveram em teletrabalho ou em 
trabalho à distância, para pagamento dos acréscimos de encargos e 
desde que as Empresas não tenham suportado esses encargos. 
Propomos que em 2021 se pague, no final de cada trimestre, um prémio 
nos termos e condições do ponto anterior;  

  
è 



 

 

TRABALHO EM PANDEMIA 

Pagamento de um prémio de €75,00 por cada mês de 2020 e 2021, aos 
trabalhadores que, devido às suas funções, estiveram ou estejam 
impedidos de executar as suas funções em teletrabalho, trabalho à 
distância ou outra modalidade introduzida pelo estado de emergência 
ou pelo confinamento. 

FALTA DIA ANIVERSÁRIO 

Propomos que se acorde em protocolo, que vigorará até à inclusão desta 
matéria em ACT, uma disposição que confira aos trabalhadores que 
poderão faltar no dia do seu aniversário, ou noutro dia a acordar com a 
sua hierarquia no caso do seu aniversário coincidir com dia de descanso 
semanal obrigatório ou complementar, feriado ou dia de férias, 
contando esse dia para todos os efeitos como trabalho efetivo. 

AUSÊNCIA NO 1º DIA ESCOLA DE 
MENOR 

Propomos que se acorde em protocolo, que vigorará até à inclusão desta 
matéria em ACT, uma disposição que confira ao trabalhador 
responsável por menor de 12 anos, o direito a faltar justificadamente, 
com vista ao acompanhamento do menor no seu primeiro dia do ano 
letivo, até três horas por cada menor. A ausência prevista no número 
anterior não determina a perda de qualquer direito do trabalhador e é 
considerada, para todos os efeitos, prestação efetiva de trabalho. 

 
Apesar de a EDP não ter apresentado ainda a sua contraproposta, o SINDEL espera, a bem da 
conclusão do processo, que o faça na próxima reunião e em condições de podermos caminhar para 
um acordo.  
 

Nesta reunião, a EDP informou que este ano face à pandemia, não haverá atividade nas Colónias e 
Campos de Férias e que o pagamento do Subsídio de Férias será antecipado para fevereiro. 
 

O SINDEL também reportou à EDP a questão da dispensa de cobrança de taxas moderadoras no SNS, 
(que produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2021, relativamente aos exames complementares de 
diagnóstico e terapêutica prescritos no âmbito da rede de prestação de cuidados de saúde primários e 
realizados fora do SNS e que dá continuidade ao processo de dispensa de taxas moderadoras no SNS, 
após se ter concretizado, ao longo do presente ano, a dispensa nas consultas dos cuidados de saúde 
primários e também nos exames complementares de diagnóstico e terapêutica prescritos no âmbito da 
rede de prestação de cuidados de saúde primários e realizados no mesmo âmbito.)* e solicitou a 
devolução aos utentes de todos os valores cobrados indevidamente.  

 

 SINDEL está cá para vos apoiar, SEMPRE! 
 

Lisboa, 27 de janeiro 2021                                                                O SECRETARIADO DO SINDEL 

 

*citação do comunicado do Conselho de Ministros de 22.10.2020 


