
Aos trabalhadores do grupo EDP:

MAIS DO QUE BELAS PALAVRAS 

Exigimos respostas, para a valorização das carreiras e avaliação

A Comissão Negociadora da Fiequimetal exigiu, na reunião de ontem, uma contra-proposta concreta da administração em resposta

àquilo que apresentámos em Julho de 2021 sobre as matérias da progressão nas carreiras, o regime de disponibilidade e o sistema de

avaliação de desempenho.

Em resposta a esta exigência a administração ficou de nos enviar propostas mais concretas sobre algumas destas matérias para serem

discutidas na reunião de dia 29.06.2022.

Recordamos que a nossa comissão negociadora apresentou uma proposta concreta para valorizar carreiras, o regime de disponibilidade

e o sistema de avaliação, ou seja matérias concretas para valorizar os trabalhadores e contribuir para o aumento da produtividade. Para

uma Empresa que se diz “TOP EMPLOYER” é muito pouco ética esta postura de fugir à negociação. 

SOBRE NOVO PROCESSO DE AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO

Demonstramos  o  nosso  repúdio  pelo  que  a  administração  mandou  dizer  aos  trabalhadores  sobre  este  tema,  uma  vez  que,

contrariamente ao que tem sido anunciado nas apresentações da nova avaliação de desempenho, esta NÃO FOI APROVADA pela

FIEQUIMETAL.

Na reunião plenária do dia 20 de abril a administração apresentou um esboço do que seria a avaliação de desempenho. NÃO FOI

SOLICITADA  OPINIÃO  NEM  ACORDO sobre  a  apresentação,  afirmando  até  que  estaria  ainda  em fase  de  construção  e  seria

apresentado aos sindicatos quando concluída a proposta.

Sendo  certo  que  a  Fiequimetal  colocou  na  proposta,  apresentada  à  administração,  a  necessidade  de  os  graus  de  avaliação

corresponderem directamente aos pontos para progressão na carreira que estão plasmados no ACT, também não é menos certo que

sempre fomos contra qualquer tipo de limitação das avaliações a atribuir, por meio de quotas ou por pseudo-curvas de Gauss, que

deveriam ser um resultado estatístico, e por isso variável, do que aconteceu na avaliação e não uma bitola limitadora da atribuição das

avaliações por parte das hierarquias.

Não aceitamos que a administração imponha que pelo menos 55% dos trabalhadores tenham o 1,2 como certo na avaliação.

Ter uma equipa forte, unida, aberta à mudança e inovadora faz-se valorizando quem trabalha. É oportuno perguntar: onde

estão as palavras honrosas sobre as «nossas pessoas»?

Repudiamos veementemente essa segunda parte da apresentação e não admitiremos que se coloque mais esses entraves na já difícil

progressão na carreira.

Junta-te à luta, não deixes os teus direitos nas mãos de terceiros!

Sindicaliza-te nos sindicatos da FIEQUIMETAL.

Lisboa, 09 de Junho de 2022

A Comissão Negociadora da Fiequimetal


