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Aos trabalhadores do grupo EDP: 

EXIGIMOS QUE A ADMINISTRAÇÃO ALTERE A SUA POSTURA 

VERGONHOSA  

Decorreu hoje mais uma reunião de negociação da tabela salarial para 2021 no grupo EDP, 

sem que a administração desse sinais de querer valorizar os salários e os trabalhadores. 

A Fiequimetal repudia veementemente a falta de respeito que a administração demonstra ter 

pelos trabalhadores, ainda por cima no contexto da Covid19 em que são estes que garantem o 

funcionamento normal da Empresa.  

Da nossa parte e dos nossos sindicatos podem contar com toda a disponibilidade para 

negociar com vista a alcançar um valor que corresponda às legitimas expectativas dos 

trabalhadores, nunca para aceitar valores que desvalorizem os salários.  

Neste caso apelamos á participação de todos os trabalhadores nas reuniões e plenários 

que estão a ser marcados, com o objectivo de discutir em conjunto as medidas a tomar 

que contestem e rejeitem esta postura inaceitável da Administração da Empresa.  

A próxima plenária fica agendada para dia 3 de Março. 

Matérias Pendentes  
A Administração informou que durante este processo negocial só tem disponibilidade para 

debater a tabela Salarial e demais rubricas de expressão pecuniária, mais propriamente, as 

tabelas de ajudas de custo, o subsídio de disponibilidade e as condições do acesso aos campos 

de férias, sem, no entanto, apresentar qualquer proposta nessa sentido. 

Todas as outras matérias pendentes ficarão para depois do processo da Tabela ser encerrado. 

EDP- Soluções comerciais 

Alertamos todos os trabalhadores da EDP-Soluções Comerciais para que analisem qualquer 

documento que lhes seja pedido que assinem com vista á mudança para outras empresas do 

grupo  Na nossa opinião existem no ACT minutas de documentos que se aplicam a este caso 

concreto pelo que qualquer outra declaração deve ser trazida ao nosso conhecimento antes de 

assinada para que os direitos fiquem claramente defendidos. 

Jornada de luta de dia 25 

Apelamos para que participem, com as devidas medidas de protecção sanitária, nas acções 

que a CGTP vai realizar por todo o País. Esta participação também é uma forma de pressão 

junto da administração para que aumentem os salários. 

DEFENDE OS TEUS DIREITOS, JUNTA-TE AOS NOSSOS SINDICATOS. 
SINDICALIZA-TE NOS SINDICATOS DA FIEQUIMETAL/CGTP-IN 

Lisboa, 17 de Fevereiro de 2021         

        O Secretariado da Fiequimetal 


