
 

 

Abraços 

Aos Trabalhadores da 

EDP 

INFORMAÇÃO N° 2 

  

QUEREMOS GARANTIR DIREITOS E 

UMA TABELA SALARIAL JUSTA ! 
 

As negociações da Tabela Salarial para 2017 iniciaram-se formalmente dia 25/01/2017. 

Lembramos que a Fiequimetal apresentou uma proposta de 4%, em todas as rubricas de 

expressão pecuniária, procurando desta forma, restabelecer o poder de compra dos 

trabalhadores, seriamente afetado nos últimos anos. 

A CNS/FIEQUIMETAL apresentou como ponto prévio o problema da aplicação deficiente 

do beneficio em energia eléctrica aos Trabalhadores realçando os prejuízos que daí advém 

e mostrando a nossa indignação pelo facto da EDP não estar a efetuar as correções de 

forma automática. 

Exigimos, e obtivemos, da CN/EDP o compromisso de que se iria abrir, com a maior 

brevidade, uma negociação específica para resolver este problema. 

 

Notamos com desagrado que a postura da CN/EDP se alterou, nomeadamente quanto á 

inclusão, inédita, de um assessor exterior á empresa para integrar o efectivo da CN/EDP, 

neste caso um jurista especializado em relações laborais.  

A CNS/FIEQUIMETAL considera que sempre fomos e sempre deveremos ser capazes de 

negociar sem recurso a terceiras partes. 

 

EDP COM DISCURSOS DIFERENTES CONSOANTE O DESTINATÁRIO 

Também foi com desagrado que ouvimos o discurso miserabilista da administração em tudo 

contrário ao quadro colorido que foi passado para a comunicação social há bem pouco 

tempo pelo presidente do CA. Afinal parece que existe uma EDP para o Publico em geral e 

para os investidores e outra para os trabalhadores. 

A CN/EDP afirmou que pretende uma negociação rápida mas a proposta inicial que 

apresentou, apenas 0,2%, e a tentativa de que as reuniões negociais se realizassem 

apenas quinzenalmente, não concorrem para esse objetivo. 



 

 

A CNS/FIEQUIMETAL considera que o período até á próxima reunião deve servir para que 

a CN/EDP reflita bem sobre a sua proposta, insuficiente, e as suas intenções de ataque aos 

direitos dos trabalhadores, e que se apresente com uma posição renovada e ativa para 

negociar com as bases que os trabalhadores da EDP realmente merecem pelo seu 

empenho na boa persecução dos objetivos atingidos pela empresa e a partir desse dia se 

continue esta reunião nos termos habituais da negociação na empresa. 

 

A próxima reunião realizar-se-á dia 08/02/2017. 

Mantem-te informado. Sindicaliza-te 

Na Sindicalização está a força dos trabalhadores 

 

Lisboa, 26 de Janeiro de 2017      A CNS/Fiequimetal 


