
 

  

 

 

 

MOÇÃO 

Considerando que: 

- A nova liderança do Grupo EDP entendeu iniciar o seu mandato, no que diz respeito às Relações 

Laborais com uma posição de afrontamento aos trabalhadores e aos seus direitos. São exemplo disso, 

a questões relacionadas com as Reformas ou a prestação dos Serviços Médicos. 

- Por outro lado, no presente processo de atualização salarial, a EDP manteve uma posição de 0% mais 

de 3 meses e agora propõe um valor máximo de 0,3%, voltando novamente à proposta de aumentos 

diferenciados face ao posicionamento na grelha salarial. 

- Temos conhecimento de que no processo de Avaliação de Desempenho referente a 2020, de um 

modo geral as notações baixaram, principalmente quanto aqueles trabalhadores que estavam à beira 

de ter uma progressão na Br ou Letra. Corre nos corredores que também houve indicações superiores 

para esse abaixamento nos trabalhadores que se encontram em teletrabalho. 

- Considerando também que a EDP, num ano em que os seus lucros voltaram a aumentar se quer 

colocar ao nível dos setores que o estado de emergência obrigou a encerrar. 

- Por último realçando que a EDP não aceitou nenhuma das propostas do SINDEL para o teletrabalho, 

com o aumento inequívoco de acréscimo de despesas, com o argumento de que se deveria esperar 

pelas alterações legislativas de que se fala. Entretanto os trabalhadores vão suportando essas 

despesas. 

Os Dirigentes e Delegados Sindicais do SINDEL do setor da Energia, EDP e REN, reunidos em 

teleconferência no dia 26 de março de 2021, decidem: 

1 – Dar um voto de confiança à Comissão Negociadora do SINDEL nos processos negociais da EDP e 

da REN, na defesa das propostas justas e exequíveis que apresentaram. 

2 - Mandatar a CNS/SINDEL para promover um amplo consenso com os outros Sindicatos e a outras 

estruturas representativas dos trabalhadores como as Comissões de Trabalhadores, para verificarem 

as condições para uma resposta conjunta às Empresas. 

3 – Mandatar o SINDEL para tomar as iniciativas sindicais e legais ao seu dispor para fazer valer as 

justas reivindicações dos trabalhadores da EDP e da REN. 

 

26 de março de 2021                                                                          A Direção 

 

 


