
Tomamos como princípio de que qualquer trabalhador que inicie a sua vida activa na EDP 
pelo início de carreira (Grau inicial de qualquer nível) deve ter a possibilidade de alcançar o 
topo dessa mesma carreira até à data da sua passagem à situação de reformado.
Neste momento o actual mecanismo de progressão leva a carreira da grande maioria dos 
trabalhadores a ter uma duração de 60 anos, o que não permite chegar nem perto daquele 
objectivo, desmotivando muitos trabalhadores que se sentem insatisfeitos. 

Não é também aceitável que a avaliação de desempenho sofra de limitações artificiais do 
tipo quotas ou as famosas curvas de gauss (que servem para calcular probabilidades e 
não para limitar a avaliação de pessoas)

Não é justificável que existam, no processo de avaliação, 5 níveis de avaliação positiva 
quando

Avaliação de desempenho

Não podem os trabalhadores que obtiveram diferente classificação receber depois uma 
mesma valorização em termos de progressão.

Assim propomos que a avaliação de desempenho, na sua componente positiva considere 
apenas as três possibilidades com a correspondente valorização para progressão:

no processo de progressão na carreira existem apenas 3.

Adequado---------------------- 1,2 pontos

Acresce a isto que o actual sistema provoca um constante desperdício de pontos 
adquiridos ao provocar o retorno a zero aquando de qualquer passagem de grau. Ora o 
sistema foi calculado tendo em conta que o trabalhador teria sempre a mesma avaliação e, 
portanto, no momento da subida ficaria sempre com a pontuação exata sem faltas nem 
excessos de pontuação. Tal não acontece e ainda bem pois isso seria perverso forçando o 
trabalhador a permanecer estático na sua avaliação e a não permitir a melhoria do seu 
desempenho. Por isso propomos que os pontos remanescentes sejam conservados na 
conta do trabalhador para utilização futura

Progressão nos níveis e nos graus das carreiras profissionais:

Tendo isso em conta elaboramos as tabelas que se anexam e que explicam de forma mais 
esquemática a nossa proposta.

Supera as expectativas ----- 1.5 pontos
Excelente ----------------------- 2 pontos.

Propomos ainda, para resolver de forma satisfatória a situação de alguns trabalhadores 
que se encontram estagnados no fim de carreira do nível 5 e ainda tem um numero 
razoável de anos pela frente para a reforma(trabalhadores que já estavam abrangidos pelo 
ACT 2000) e que neste momento estão por vezes até a ministrar “formação on job” a 
trabalhadores mais novos e de nível de carreira 4, que estes possam, no momento em que 
atingem o fim de carreira, passar na horizontal para o nível 4 por forma a terem ainda a 
possibilidade de evolução.

Proposta de alteração das matérias em negociação
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