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QUEREMOS RAPIDEZ E EFIC

A CNS/ Fiequimetal registou, com preocupação, a pouca disponibilidade negocial que a 

administração da EDP, mais uma vez

de negociações uma alteração da sua proposta para apena

Em resposta a CNS/ Fiequimetal alterou a 

EDP tem condições para apresentar

trabalhadores. 

Na sequencia a CN/EDP alterou então 

A CNS/Fiequimetal, apesar de considerar a alteração insuficiente, pretendendo

negociações decorram com mais celeridade e 

desafiando a CN/EDP a continuar a negociação assim iniciada.

A CN/EDP afirmou então que nesta altura

proposta e deu a reunião como terminada ficando 

14.02.2018.  

 

JUNTA A TUA Á NOSSA FORÇA

 

Lisboa, 07 de Fevereiro de 2018 
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RAPIDEZ E EFICÁCIA NAS NEGOCIAÇÕES

 

A CNS/ Fiequimetal registou, com preocupação, a pouca disponibilidade negocial que a 

mais uma vez, demonstrou hoje, dia 07-02-2018, ao apresentar na mesa 

de negociações uma alteração da sua proposta para apenas 0,4%. 

Em resposta a CNS/ Fiequimetal alterou a sua proposta para 3,5% Afirmando

EDP tem condições para apresentar uma proposta mais realista e mais justa para os 

então a sua proposta para 0,6%. 

esar de considerar a alteração insuficiente, pretendendo

mais celeridade e eficácia alterou a sua proposta para 3,

a CN/EDP a continuar a negociação assim iniciada.  

CN/EDP afirmou então que nesta altura não tinha condições para alterar de novo a sua 

reunião como terminada ficando a próxima reunião 

JUNTA A TUA Á NOSSA FORÇA, SINDICALIZA-TE. 
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CIA NAS NEGOCIAÇÕES 

A CNS/ Fiequimetal registou, com preocupação, a pouca disponibilidade negocial que a 

2018, ao apresentar na mesa 

para 3,5% Afirmando no entanto que a 

uma proposta mais realista e mais justa para os 

esar de considerar a alteração insuficiente, pretendendo que as 

alterou a sua proposta para 3,2% 

não tinha condições para alterar de novo a sua 

próxima reunião  marcada para dia 


