
Rua Cidade de Liverpool, 16

▪ Tel. Geral:

OS TRABALHADORES 

QUEREMOS AUMENTOS JUSTOS

A CNS/ Fiequimetal repudia a forma como a administração

de respeito pelos trabalhadores. 

Na reunião de negociação realizada 

proposta inicial de 0,2%, não respondendo ao desafio que tinha sido feito na anterior reunião para 

apresentar um valor digno de início

Tal posição por parte da CN/EDP não permitiu qualquer alteração da nossa p

 

Exigimos da CN/EDP e da administração da Empresa uma posição mais 

empresa “socialmente responsável

uma proposta que permita uma negociação 

Os trabalhadores desta casa exigem respeito e uma melhor distribuição da riqueza que eles 

próprios criaram. 

 

A próxima reunião ficou marcada para dia 

 

 

MANTEN-TE ATENTO E INFORMADO

SINDICALIZA-TE, JUNTOS TEMOS MAIS FORÇA.

Lisboa, 31 de Janeiro de 2018 

 

 

     

 

 

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

Geral: 218 818 500 ▪ Fax: 218 818 555    E-mail: geral@fiequimetal.pt

OS TRABALHADORES NÃO ACEITAM DESCULPAS,

QUEREMOS AUMENTOS JUSTOS 

metal repudia a forma como a administração, mais uma vez, demonstrou total falta 

ada hoje, dia 31.01.2018, a CN/EDP continuou

proposta inicial de 0,2%, não respondendo ao desafio que tinha sido feito na anterior reunião para 

início de negociação. 

Tal posição por parte da CN/EDP não permitiu qualquer alteração da nossa p

e da administração da Empresa uma posição mais 

responsável” que afirma ser e que, na próxima reunião

e permita uma negociação rápida.  

es desta casa exigem respeito e uma melhor distribuição da riqueza que eles 

ficou marcada para dia 07.02.2018.  

TE ATENTO E INFORMADO 

TEMOS MAIS FORÇA. 

  A CNS/ FIEQUIMETAL 

 

 

geral@fiequimetal.pt 

 

DESCULPAS, 

, mais uma vez, demonstrou total falta 

CN/EDP continuou agarrada à sua 

proposta inicial de 0,2%, não respondendo ao desafio que tinha sido feito na anterior reunião para 

Tal posição por parte da CN/EDP não permitiu qualquer alteração da nossa posição inicial. 

e da administração da Empresa uma posição mais consentânea com a 

reunião, coloque na mesa 

es desta casa exigem respeito e uma melhor distribuição da riqueza que eles 


