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Aos trabalhadores do grupo EDP: 

Assim não dá! 

 Sem proposta nada se inicia, apenas se adia… 

A primeira reunião de negociações da tabela salarial para 2020 não existiu. Aliás, tememos que 
esta postura começe a tornar-se e um hábito. Exigimos respeito que não se confine às 
palavras, mas que se reflita muito mais nos actos. 

No dia 29, data da próxima reunião, exige-se que a empresa se redima e faça uma proposta 
que permita uma conclusão rápida deste processo, considerando as inúmeras questões para 
discutir, por terem andado a ser empurradas com a barriga (Subs. de Estudo, Colónias de 
Férias, Discriminações em direitos, Carreiras, Enquadramentos e tarefas, Saúde, Flex, Turnos, 
Disponibilidade, etc.) 

A CNS/Fiequimetal propôs um limite de tempo para a discussão de assuntos prévios. A sua 
importância tem de ter um espaço próprio, não sendo prejudicados os objectivos (97% de 
diversos e 3% de qualquer coisa, pois de tabela não foi.). É que, mais grave ainda, de todas as 
questões colocadas nenhuma obteve resposta concreta, o que já vem a suceder há muito! 

Propusemos a realização de reuniões especificas para esses assuntos sempre que se 
justifique, 

No entanto, não deixámos de solicitar que a administração averigue o que se passa com os 
cartões de refeição pois são cada vez mais os estabelecimentos que deixaram de os aceitar 
devido aos atrasos no pagamento e às altas taxas cobradas pela entidade emissora. 
Contestou-se a limitação de direitos a quem vem aos Encontros e reiterou-se a posição da 
Fiequimetal sobre o negócio das centrais hídricas do Douro e sobre o encerramento previsto da 
central de Sines, bem como da preocupação de a EDP se estar a tornar num “entreposto de 
venda e compra de activos”, com o lucro apenas a prevalecer. 

A próxima reunião, tal como acima é dito, ficou marcada para dia 29 de Janeiro. 

• SINDICALIZA-TE nos sindicatos da FIEQUIMETAL! 

• Juntos somos mais fortes! 

Lisboa, 23 de Janeiro de 2020 

   A CNS/ FIEQUIMETAL 


