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Aos trabalhadores do grupo EDP: 

Ano novo. 

Velhas vontades. 

Sobre a negociação da tabela salarial 

Na primeira reunião plenária do ano, realizada hoje, e após 2 anos em que não se valorizou os 

trabalhadores da EDP e quando atravessamos tempos tão difíceis, a Administração veio finalmente 

falar de salários, pena é que com tanta bondade que apregoam, não apresentaram qualquer proposta 

adiando mais uma semana o início da negociação. Por aqui se nota a falta de vontade de chegar 

rapidamente a acordo. 

O Grupo EDP pode e deve pagar mais e melhor aos seus trabalhadores. Os resultados de excelência 

não caem do céu, são o significado da dedicação dos seus trabalhadores, e por isso, continuamos a 

defender a proposta apresentada pelos nossos sindicatos um aumento salarial de 150€ para todos os 

trabalhadores do grupo EDP. 

É tempo de olhar para quem trabalha 

Aproveitamos a primeira parte da reunião, que contou com a presença do Presidente do CAE, o Eng. 

Miguel Stilwell d'Andrade, e expusemos as nossas reivindicações para a melhoria das condições de 

vida dos trabalhadores EDP, com a urgência do aumento do salário que reponha o poder de compra 

perdido!  

- Salientámos ainda a necessidade da melhoria da avaliação de desempenho, da progressão nas 

carreiras e nos enquadramentos profissionais.  

- Exigimos a melhoria dos serviços prestados pela Sãvida e a necessidade de rever as alterações ao 

seguro de saúde Medis, que pelo segundo ano consecutivo fica mais caro aos trabalhadores da EDP. 

Reafirmámos a necessidade de igualar o valor do benefício de energia pelo valor mais alto. 

- Propusemos que se melhorem direitos e se garantam a todos os trabalhadores direitos como o 

subsídio de antiguidade e assiduidade. Acabando com discriminações criadas pelo ACT 2014. 

O tempo que vivemos é de melhoria das condições de vida dos trabalhadores, não podemos recuar 

mais no tempo. 

Por tudo isto é urgente dar uma resposta à administração.  

Perante mais um simulacro negocial da Administração, vamos desencadear nos próximos dias 

reuniões e contactos nos locais de trabalho, para decidir formas de reagir a esta postura vergonhosa 

de quem apenas olha para os acionistas. 

Os trabalhadores do Grupo EDP podem contar com os nossos sindicatos, para em unidade lutarmos 

por salários dignos, e melhores condições de vida e trabalho. 

Vamos defender o que temos direito. 

Junta-te à luta. Sindicaliza-te nos sindicatos da FIEQUIMETAL. 

Lisboa, 12 de Janeiro de 2023   A comissão intersindical FIEQUIMETAL 


