
                   

Rua Cidade de Liverpool, 16

NÃO PODEMOS ACEITAR MIGALHAS

A CNS/ Fiequimetal defendeu, na 

real e significativo dos salários na EDP

 

A administração da Empresa apresentou uma proposta de 

que não mereceu qualquer alteração da nossa proposta inicial de 4%.

 

Esperamos que na próxima reunião

valor condigno para início de negociação

 

OUTRAS

Tendo em conta que o quadro legal que regulava o pagamento do Subsidio de 

duodécimos não se manteve no OE

em Maio de acordo com o numero 2 da

 

Foi apresentada uma proposta de continuar a negociação da

Estudo e Colonias de Férias) em paralelo com a negociação de Tabela Salarial com a qual 

concordamos tacitamente. 

 

SINDICALIZADO ÉS MA

JUNTA-TE A NÓS. 

Lisboa, 24 de Janeiro de 2018 

Rua Cidade de Liverpool, 16-1º – 1170-097 Lisboa – Portugal 

 

ÃO PODEMOS ACEITAR MIGALHAS, QUEREMOS RESPEITO
 

l defendeu, na reunião de negociação realizada dia 24

na EDP. 

A administração da Empresa apresentou uma proposta de 0,2% que considerámos insuficiente e 

qualquer alteração da nossa proposta inicial de 4%. 

reunião, marcada para dia 31.01.2018, a CN

de negociação 

OUTRAS MATERIAS EM DISCUSÃO 

 

o quadro legal que regulava o pagamento do Subsidio de 

no OE para 2018, o subsidio de ferias voltará a ser pago

do com o numero 2 da clausula 58ª do ACT em vigor. 

Foi apresentada uma proposta de continuar a negociação das matérias pendentes

em paralelo com a negociação de Tabela Salarial com a qual 

SINDICALIZADO ÉS MAIS FORTE. 

A CNS/Fiequimeta

 

 

 

, QUEREMOS RESPEITO 

ada dia 24.01.2018, um aumento 

2% que considerámos insuficiente e 

, marcada para dia 31.01.2018, a CN/ EDP apresente um 

o quadro legal que regulava o pagamento do Subsidio de Férias em 

o subsidio de ferias voltará a ser pago este ano 

pendentes ( Subsídios de 

em paralelo com a negociação de Tabela Salarial com a qual 

/Fiequimetal 


