
Aos trabalhadores das empresas do Grupo EDP

SUBIDA DOS LUCROS TEM DE SER REFLECTIDA
NO AUMENTO SALARIAL! 

A Administração da EDP anunciou, com pompa e circunstância, os resultados operacionais
de 2020, com uma subida do lucro recorrente de seis por cento, para 901 milhões de euros.

Estes números desmentem o cenário de dificuldade com que a Administração tem presen-
teado os representantes dos trabalhadores, para manter a sua proposta de zero por cento.

Um aumento de 90 euros por trabalhador representa menos de 10 milhões de euros por ano,
uma gota de água nos 901 milhões dos lucros.

Na próxima reunião da tabela salarial, dia 3 de Março, esperemos que os representantes da
Administração  saiam da  sua  posição  inadmissível  e  que  apresentem valores  que  vão  ao
encontro das expectativas de trabalhadores que integram uma empresa de topo.

É também necessário negociar outras matérias pendentes, nomeadamente: os subsídios de
estudo a descendentes, o subsídio de disponibilidade e o prémio de chamada ou activação, a
tabela de ajudas de custo, a melhoria das carreiras profissionais, incluindo para os trabalha-
dores mais novos, os descontos em energia, e demais matérias que consubstanciam o actual
corte geracional e as discrepâncias e injustiças que daí advém.

Afinal,  são  os  trabalhadores  o  principal  activo  da  EDP.  São  eles  que,  na  presença  da
situação sanitária que o País enfrenta, têm estado na linha da frente, a garantir que nada fica
para trás, contribuindo para o prestígio da EDP. 

Os  resultados  agora  anunciados  não  apareceram com passos  de  mágica,  resultam  do
profissionalismo dos trabalhadores, são eles que geram essa riqueza. Mas, se olharmos para a
postura da Administração na negociação da tabela salarial e outras matérias pecuárias, fica
bem claro que ela serve apenas os interesses dos accionistas. 

Se esta Administração apresenta resultados acima do esperado, tanto nos lucros como na
redução da dívida e até no cumprimento do plano estratégico, deve-o aos seus trabalhadores.
A distribuição da riqueza não pode privilegiar apenas os accionistas.

É necessário melhorar as condições de vida dos trabalhadores.

DEFENDE O TEU SALÁRIO, LUTA PELOS TEUS DIREITOS!
JUNTA-TE AOS NOSSOS SINDICATOS.
SINDICALIZA-TE NOS SINDICATOS DA FIEQUIMETAL/CGTP-IN

Lisboa, 25 de Fevereiro de 2021
O Secretariado da DN da Fiequimetal


