
 

  

 
 
 

AOS TRABALHADORES DO GRUPO EDP 
TABELA SALARIAL 2021 – PLENÁRIO 2 

EDP SUPERA-SE E PROPÕE ACORDO A… 0%! 
Numa reunião em que se apresentou, a propósito de várias matérias em discussão, como detentora 
de 100% em atributos como a Verdade e a Objetividade, a EDP avançou, empolgada, com a proposição 
de que os sindicatos dessem o seu acordo a um aumento da tabela salarial para 2021 de… 0%. 

Mais adiante, a Comissão Negociadora da EDP justificaria o facto de não ter avançado com esta 
realmente extraordinária proposta na reunião da semana passado por, na altura, não ter ainda 
lido/recebido as propostas de todos os sindicatos. A empresa estaria, naturalmente, à espera que 
alguma das comissões negociadoras sindicais apresentasse uma proposta que fosse no sentido de 
levar os trabalhadores a devolver-lhe o dinheiro de aumentos salariais obtidos em anos anteriores… 

Tudo isto é, obviamente, lamentável – como o SINDEL fez ver de imediato, sublinhando que os 
argumentos da empresa são pobres já que se confinam à garantia de (pretensa) manutenção do poder 
de compra dos seus trabalhadores, não almejando que este possa melhorar. 

O que move o SINDEL é o desenvolvimento e não a estagnação! Por isso deploramos esta primeira 
demonstração de enviesamento da análise social por parte de uma nova Administração, da qual, 
sinceramente, esperávamos (muito) mais. E continuamos a esperar, já que a isso nos obriga a 
evidente incapacidade de empresa para entender as nossas razões e iniciar as negociações. 

E repetimos, uma vez mais e com toda a veemência, que não necessitamos de aulas – e muito menos 
de sermões! – sobre como se negoceia, como se comunica com os trabalhadores ou como se conduz 
e se interage com todas as partes envolvidas na tentativa de resolver algo, seja uma simples questão 
ou um terrível dilema. Estamos no sindicalismo há mais de quatro décadas; informar, dialogar, 
comunicar são, portanto, algumas das nossas especialidades e ninguém tem legitimidade para tentar 
ensinar-nos o caminho quando o que está em causa é defender os mais legítimos interesses e direitos 
dos nossos associados.   

Próxima reunião a 10 de fevereiro 

----------------------------------------------------------------- 

PONTOS PRÉVIOS 

- A EDP, questionada pelo SINDEL, informou que os utentes da Sãvida, serão tratados como todos os 
utentes do SNS relativamente à questão da vacinação da COVID19 e que existem vias de diálogo 
permanente entre a Sãvida e o SNS, sobre esta e todas as questões que derivem do atual estado de 
pandemia. Espera brevemente poder dar mais informação concreta sobre esta temática. Os utentes 
serão avisados sempre das normas e medidas adotadas. 
 



 

- Também questionada pelo SINDEL, a EDP informou que o processo de Avaliação de Desempenho 
decorrerá nos moldes habituais, mas, eventualmente, com alguns ajustamentos face à atual situação. 
Espera na próxima reunião poder dar mais informação.                                               
- A EDP informou que está disposta a envolver neste processo negocial a discussão sobre a 
atualização da Tabela de Ajudas de Custo, como sempre temos vindo a defender. 
 
Face ao contexto negocial expectável, o SINDEL exorta os Trabalhadores da EDP a que se 
mantenham, como no passado, atentos e mobilizados em torno das suas estruturas representativas. 
 
 

DÁ O BRAÇO AOS QUE LUTAM PELA DEFESA DOS TEUS 
DIREITOS! 

ADERE AO SINDEL! 
 

 

 

 

Lisboa, 3 de fevereiro de 2021                                                   O SECRETARIADO DO SINDEL 

 

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

 


