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Resolução sobre a Situação Laboral na EDP 

Considerando que: 

Há vários anos a EDP começou a admitir trabalhadores para empresas do grupo, criadas 

para o efeito,  numa contratação individual sem linhas de carreira nem progressões 

previstas de acordo com um corte geracional entre trabalhadores mais velhos e mais 

jovens, inédito no grupo. 

 Em 2014 foi negociado um ACT que incluía todos os trabalhadores das diversas 

empresas detidas a 100% pelo Grupo EDP. 

Com este acordo foram integrados no ACT cerca de 2000 trabalhadores que até aí não 

dispunham de contratação colectiva que lhes fosse aplicada. 

Esta integração foi vista do lado dos nossos sindicatos como uma oportunidade para 

integrar esses trabalhadores numa contratação que se pretende activa e reivindicativa por 

forma a permitir repor e melhorar direitos entretanto sonegados pelas administrações da 

EDP com a desculpa da crise, da modernização e da competitividade 

Se é certo que a administração já foi forçada, devido ao aumento da contestação, a 

reconhecer que é necessário melhorar as progressões do início de carreira, falta 

reconhecer e alterar para melhor muitas outras discriminações que continuam a pender 

sobre os trabalhadores mais jovens. 

Ao mesmo tempo os problemas continuam a proliferar sobre a generalidade dos 

trabalhadores pois existe uma serie de compromissos que tem sido constantemente 

adiados sem que se aplique uma solução que, em alguns casos, até já tinha sido 

anteriormente acordada, designadamente os subsídios de estudo, as colonias de férias ou 

as matérias do sector da saúde  

O sistema “Flex” é passível de melhorias assim como o sistema de avaliação de 

desempenho que serve como ferramenta de gestão para limitar ou travar as progressões 

nas carreiras e provocam desigualdades nomeadamente na distribuição de resultados. 

O clima de contestação que se tem verificado em muitos locais de trabalho em relação a 

estas e outras matérias já permitiu forçar alguns avanços no reconhecimento, por parte da 



 

 

administração, de que algo terá de ser feito para resolver os problemas que agora 

manifestámos. 

 

Tendo em conta a actual situação laboral da EDP, o Plenário Nacional de Delegados do 

Grupo EDP reunido em Lisboa no dia 08-04-2019 toma as seguintes decisões: 

 

1. Promover uma acção de esclarecimento e mobilização junto dos trabalhadores da 

EDP, com a realização de plenários, reuniões e contactos, chamando a atenção 

destes para os problemas laborais existentes no Grupo. 

2. Exigir da administração uma clara melhoria das condições de progressão nas 

carreiras, nas remunerações, assim como uma negociação seria e rápida das 

matérias ACT pendentes. 

3. Alertar para as possíveis consequências para os trabalhadores e para o País da 

aplicação do plano estratégico 2019/22 da administração 

4. Promover uma concentração de trabalhadores, delegados e dirigentes sindicais 

junto à sede da EDP no próximo dia 24 de Abril de 2019 pelas 15 horas, onde 

decorrerá a Assembleia de Accionistas, por forma a manifestar o nosso 

descontentamento e afirmar as nossas reivindicações. 

 

Lisboa, 08 de Abril de 2019 

      O Plenário Nacional de Delegados 

 do Grupo EDP 




