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Aos trabalhadores do Grupo EDP  
  

Sobre a tabela salarial para 2019  
  

EXIGIMOS AUMENTO DOS SALÁRIOS QUE PERMITA CRESCIMENTO REAL  

DO RENDIMENTO 

 
A FIEQUIMETAL apresentou à administração da EDP proposta de alteração da tabela salarial para o ano de 2019 que anexamos 

no verso deste comunicado. 

Esta proposta, que foi aprovada em plenário nacional de Delegados, reflete os resultados económicos da EDP nos últimos anos. 

A nossa proposta vai ao encontro da melhoria do poder de compra dos trabalhadores, especialmente dos que são abrangidos 

pelas bases de remuneração mais baixas, onde se incluem grande parte dos jovens trabalhadores a quem importa corrigir as 

desigualdades existentes.  

Assim a proposta prevê um aumento geral de 4% com um mínimo de 50 Euros, nos casos em que aquele valor seria inferior. 

Alguns factos... 

Nos resultados apresentados pela Empresa desde 2012 ressalta dessa análise que embora as vendas e serviços prestados tenham 

diminuído 3,6% o resultado líquido do Grupo e a distribuição de dividendos aos acionistas aumentaram 21,9 e 13,3% no mesmo 

período. 

Em sentido contrário, os encargos com salários dos trabalhadores reduziram 2,1%, tendência que é urgente inverter. 

Enquanto isto a remuneração mais alta passou de 24 vezes para 37 superior à remuneração média e o leque salarial atingiu índice 

135 (a remuneração mais alta é 135 vezes a mais baixa). 

A FIEQUIMETAL/CGTP-IN demonstra na sua proposta que a Administração do Grupo EDP não tem qualquer motivo, excepto 

o da opção política/ lucros, para não distribuir a riqueza produzida de forma mais justa, valorizar o trabalho e os trabalhadores. 

Apelamos aos trabalhadores que participem nos Plenários que se irão realizar no decurso do processo negocial. 

 

Lisboa 16/01/2019 

A CNS/Fiequimetal 

Sindicaliza-te. 

Juntos somos mais fortes 
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 Artigo 1º Bases de Retribuição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo 2º Subsídio de Alimentação 

Subsidio Em Vigor Aumento A vigorar em 2019 

Alimentação 11,39 € 4% 11,85 € 

 
Artigo 4º Compensação por Horário Especial Contínuo 

Compensação por Em Vigor Aumento A vigorar em 2019 

Horário Especial Continuo 9,76 € 4% 10,16 € 

 
Artigo 4º do Protocolo de tabela salarial e outras prestações pecuniárias - Remuneração por antiguidade 

Remuneração Em Vigor Aumento A vigorar em 2019 

Antiguidade 12,79 € 4% 13,31€ 

 
Artigo 6º Retribuição por Turnos 

Regime 
Em Vigor 

Aumento 
A vigorar em 2019 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Três turnos c/ folgas 
rotativas 

278.38 € 435,61 € 

4% 

289,52 € 453,04 € 

Três turnos c/ folgas 
fixas 

137,27 € 216,01 € 142,77 € 224,66 € 

Dois turnos c/ folgas 
rotativas 

195,14 € 304,70 € 202,95 € 316,89 € 

Dois turnos c/ folgas 
fixas 

84,56 € 132,15 € 87,95 € 137.44 € 

 
Artigo 7º Remuneração por Folgas Rotativas 

Modalidade 
Em Vigor 

Aumento 
A vigorar em 2019 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

1ª 84,56 € 132,15 € 

4% 

87,95 € 137,44 € 

2ª 139,19 € 219,03 € 144,76 € 227,80 € 

3ª 195,14 € 304,70 € 202,95 € 316,89 € 

 
Artigo 8º Retribuição por disponibilidade 

Tipo de Disponibilidade Em vigor A vigorar em 2019 

a) Disponibilidade imediata 25% 35% 

b) Disponibilidade de alerta 15% 25% 

 




