
Aos trabalhadores das empresas do Grupo EDP

A Administração da EDP FOGE DE negociar!

Ao fim de uma semana a Administração limitou-se a decidir  que quer fazer  reuniões
bilaterais sobre a negociação da Tabela Salarial de 2020!

Apesar de ter apresentado os resultados do 1.º trimestre de 2020 com um aumento de
46% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, ou seja, de 100 M€ para 146 M€, a
Administração não mexeu na sua última proposta de 0,6% para todas as BRs e Letras, o
que representa uma proposta de um aumento irrisório entre 6€ para as primeiras BRs e
25€ para os salários mais altos. Não chega para um café por dia.

A Fiequimetal considera que, depois das afirmações de enaltecimento que a administra-
ção tem feito aos trabalhadores, não pode manter este comportamento e terá de passar das
meras palavras aos actos concretos e só possíveis de serem vistos se reflectidos numa
proposta realmente merecedora desse nome.

Não há espaço para este jogo de palavras e os trabalhadores já entenderam que
estão  a  ser  meramente  alvo  de  falsas  promessas.  Por  isso,  iremos  participar  nas
reuniões bilaterais, mas na certeza de que lá estaremos para defender a justa valorização
dos salários dos trabalhadores, sem mais demoras.

 Assuntos gerais e pendentes

Segundo a Administração a retoma da actividade será gradual e processar-se-á em duas
fases: a primeira com início no dia 18.05 e a seguinte a 01. 06. 

A  Fiequimetal  congratula-se  com  a  decisão  da  Administração  de  garantir,  tal  como
tínhamos proposto, que os trabalhadores integrados em grupos de risco não sejam chama-
dos para o local de trabalho e que lhes continue a ser garantida a máxima protecção.

A  Administração  informou  que  está,  através  da  medicina  do  trabalho,  a  fazer  testes
COVID-19  a  todos  os  trabalhadores  que  vão  regressar  ao  trabalho,  inclusive  aos
trabalhadores das lojas, mas não nos podemos esquecer de que os testes não substituem as
boas práticas de segurança. 

A próxima reunião plenária ficou marcada para 20 de Maio de 2020.

SINDICALIZA-TE, NOS SINDICATOS DA FIEQUIMETAL

SÓ LUTANDO DEFENDES OS TEUS INTERESSES. 

Lisboa, 14 de Maio de 2020
 A Direcção

                              


