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Aos trabalhadores do grupo EDP: 

Após reunião em videoconferência…  

Salários nada… 
 

Realizou-se ontem por videoconferência a reunião que deveria ter acontecido na passada quarta-

feira. 

A administração mantem o mesmo registo, faz de conta que negoceia. mas  manteve em 0,5% o 

valor da sua proposta. 

A CNS/ Fiequimetal perante a postura da Administração não alterou a sua proposta e reiterou que 

estará sempre na disponibilidade para negociar, assim os valores apresentados pela administração 

permitam aumentos reais dos salários e valorizar os trabalhadores.  

A postura da administração é inadmissível pois parece só interessada em adiar a resolução da 

tabela o mais possível. Os trabalhadores merecem melhor. 

Quanto a outros assuntos surgidos na reunião: 

 As reclassificações já assinaladas serão efectivadas até junho; 

 Reuniões de feedback das avaliações de desempenho devem ser efectuadas pelo menos 

através de uma chamada telefónica. 

 Os recrutamentos que estavam em curso foram todos suspensos até ao fim da crise. 

 A administração vai passar declarações gerais para justificar as deslocações e outras, a 

pedido dos trabalhadores que necessitem, para as justificações de trabalho em casa mas 

com deslocações eventuais e imprevisíveis. 

 Os serviços da Sãvida estão a funcionar à porta fechada mas com atendimento telefónico 

para tudo o que for necessário. Todos os trabalhadores possuem ainda possibilidade de 

efectuar teste certificado de infecção com Covid 19 que serão activados através de 

chamada telefonica para o serviço. 

 As eventuais faltas de equipamentos ou desinfectante devem-se a esgotamento do 

mercado mas estão a ser resolvidas. 

A CNS/FIEQUIMETAL apela a todos os trabalhadores que coloquem todas as suas dúvidas e 

questões que afetem o seu trabalho através do nosso contato de correio electrónico: 

geral@fiequimetal.pt, ou através dos nossos sindicatos. 

A próxima reunião ficou marcada para quarta-feira, dia 25, também por videoconferência. 

 

LUTA PELOS TEUS INTERESSES.  

SINDICALIZA-TE, JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 

Lisboa, 24 de Março de 2020 

        A CNS/ Fiequimetal 
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