
Aos trabalhadores da EDP

SOBRE O PROCESSO NEGOCIAL DE 2019
Concluída a tabela salarial, agora vamos às carreiras profissionais 
e outras matérias.

Foram  concluídas  as  negociações  referentes  à  tabela  salarial  e  outras  matérias  de
expressão pecuniária.

Os valores alcançados foram os possíveis na actual conjuntura mas fica claro, mais uma
vez,  que  a  Administração  não  pretende  fazer  caminho  no  sentido  da  valorização  dos
trabalhadores e dos seus salários. Basta comparar os valores distribuídos pelos accionistas e
aqueles que a Administração foi avançando durante o processo.

Significa, pois, que os valores insuficientes na tabela salarial não devem limitar nenhum
trabalhador  de lutar  pela melhoria  das suas condições de trabalho,  pelo contrário,  todos
devem mobilizar-se para percorrer esse caminho.

Administração cedeu às nossas pretensões sobre as condições 
dos trabalhadores em início de carreira.

Tem  sido  muito  importante  a  insatisfação  manifestada  nas  últimas  semanas  pelos
trabalhadores mais jovens e em início de carreira. Isto permitiu à CNS/Fiequimetal exigir, na
última reunião, a melhoria das condições de progressão nas suas carreiras profissionais.

Perante a nossa exigência, a Administração fez uma cedência, ficando expressa em acta a
abertura, no imediato, de uma negociação sobre estas matérias, que terá como limite o final
do mês de Junho, por forma a ser aplicado, em caso de acordo, com efeitos retroactivos a 1
de Janeiro de 2019.

É preciso unidade e determinação, para ter mais força na mesa negocial!
Os sindicatos da nossa Federação vão, nas próximas semanas, realizar mais uma ronda

de plenários, reuniões e contactos com os trabalhadores, por forma a decidir as acções a
adoptar  com  o  propósito  de  exercer  a  maior  pressão  necessária  para  influenciar  a
negociação.

A Direcção da Fiequimetal decidiu, para dar seguimento a este processo, realizar no dia 8
de Abril um plenário nacional de dirigentes, delegados e activistas sindicais.

Os  trabalhadores  podem  continuar  a  contar  com  os  sindicatos  da  Fiequimetal.  Nós
contamos com eles, para esta luta que é de todos!
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