
Aos trabalhadores das empresas do Grupo EDP

ADMINISTRAÇÃO TENTA TRAVAR A LUTA
COM TRUQUE DE ILUSIONISMO

Com a acção da Fiequimetal  e  dos trabalhadores da EDP em torno das
carreiras, com expressão nas concentrações junto à sede da empresa e no
descontentamento manifestado nos locais de trabalho, a administração teve
de sair da “trincheira” e apresentar uma resposta. Mas a resposta mais parece
um truque de ilusionismo.

Na reunião de dia 12/07/2019 a administração da EDP, a mesma das corridas e dos festivais,
veio “cantar a canção do bandido”, numa atitude que a CNS/ Fiequimetal repudiou de imediato. 

A CNS/Fiequimetal apresentou, em devido tempo, uma proposta para concretizar o compro-
misso assumido pela empresa na negociação da tabela salarial, em Março. 

COMPROMISSO: A administração assumiu o compromisso de negociar uma solução até final
de Junho de 2019, por forma a que esta pudesse ser aplicada e ter efeitos a Janeiro de 2019.

FACTO: A administração foi arrastando a apresentação de uma proposta, alegando falta de
dados  que  ela  própria  se  comprometeu  a  fornecer,  nem  sequer  respondeu  à  proposta  da
CNS/Fiequimetal, falhando todos os compromissos, e apareceu na sexta-feira (12 dias após o
final de Junho) com uma “solução” para impor! Tentou “vender” esta solução como algo de muito
bom e como um grande passo!  Claro  que  não  “comprámos”  porque,  depois  de  verificada  a
“oferta”, concluímos que o produto não oferecia a qualidade desejada!

Quanto vale a “solução”?

A administração decidiu que será atribuído um incremento salarial a todos os trabalhadores até
à BR3 (Técnicos) e à Letra B (Quadros), que já tenham pelo menos 4 pontos acumulados de
avaliação de desempenho. Olhemos para um exemplo concreto: um trabalhador que esteja na
BR2 (899 Eur) e a quem as últimas avaliações permitam ter já, pelo menos, 4 pontos acumulados,
passaria a receber a BR2 acrescida de 50% da diferença entre a BR3 (952 Eur) e a BR2 (899
Eur), ou seja, passaria a receber 926 Eur. 

Em salário líquido, isto iria significar mais 1,03 Eur por mês. Um trabalhador casado e com um
filho, que aufere apenas a BR e o subsídio de alimentação, terá recebido em Junho um valor
líquido de 934,41 Eur. Com a “solução” da administração passaria a receber 935,44 Eur. 

Segundo informação da empresa, que ainda deve ser dada por escrito, os pontos acumulados
até esta “meia subida” seriam mantidos até atingir 6 pontos, acontecendo nessa altura a outra
“meia subida”.

Esta “solução” não vai resolver problema algum e mostra claramente o respeito que não existe
pelos  trabalhadores,  desde  as  áreas  técnicas  até  aos  quadros.  Não  podemos aceitar  meios
aumentos. A falta de valorização profissional não se resolve com migalhas, mas sim com respeito
pelos trabalhadores, pelo seu trabalho e pelas suas competências. 



Ao impor isto, a Administração assume uma violação grosseira
dos seus compromissos, dando à ética novo sentido:

desrespeito e provocação!

Insistimos  que  as  soluções  a  encontrar  nesta  matéria  devem  ter  efeito  no  conjunto  dos
trabalhadores e não apenas num grupo. De uma empresa com a dimensão da EDP exige-se mais
e melhor e não se pode aceitar abordagens com parâmetros de nivelamento das condições de
trabalho por baixo. Não podemos ter soluções avulsas a cada ano, como aconteceu em 2018!

A Administração pediu repetidamente que fossem os sindicatos a transmitir aos trabalhadores
a  sua  “solução”!  Certamente  receia  enfrentar  a  reacção  dos  trabalhadores  à  «solução»  que
pretende impor.

Para a Fiequimetal o processo não encerrou

A Fiequimetal não dá o processo como encerrado. Manifestou isso mesmo à Administração e
apela a que todos os trabalhadores se mobilizem, no sentido de criar as condições para fazer
valer as nossas reivindicações, mostrando que elas têm também o objectivo de defender uma
empresa com padrões de qualidade em que sejamos devidamente respeitados e reconhecidos. 

Se dúvidas existissem, a postura da Administração vem provar que aos trabalhadores só resta
o caminho da luta.

A Fiequimetal vai agora propor aos trabalhadores que manifestem a sua indignação, numa
forma de luta cujos contornos iremos decidir nos contactos a desenvolver no curto prazo.

 Quem desrespeita os outros não se pode respeitar a si próprio!

 Na luta podemos perder ou ganhar. Sem luta perdemos à partida.

 Junta-te a nós, sindicaliza-te, defende os teus interesses!

Lisboa, 15 de Julho de 2019
A CNS/Fiequimetal


