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Aos trabalhadores do grupo EDP: 

Para quando a luz ao fundo do túnel? 
 

Durante a reunião decorrida esta 4ª feira, dia 08 de Abril, mais uma vez por videoconferência, a 

CNS/ Fiequimetal questionou a administração sobre diversos temas que consideramos da maior 

importância: 

1º- Questionamos sobre a aplicação de cotas de atribuição das diversas avaliações, pois foi 

afirmado, nas reuniões de feed back, por várias hierarquias que não podiam dar melhores avaliações 

porque estão limitados. Em alguns departamentos simplesmente não podem haver notas 

“excelente”. Foi afirmado que nos casos em que isso acontece os trabalhadores devem discordar da 

avaliação e efetuar uma reclamação. Nesta situação devem dar conhecimento ao sindicato que 

estará sempre disponível para tirar as dúvidas necessárias sobre os passos a tomar.  

2º - Perguntamos qual é a posição da Administração sobre as notícias vindas a publico de que alguns 

dos prestadores de serviços da EDP estariam a preparar-se para entrar em lay off, apesar da EDP 

estar a manter os trabalhos, e até ter adiantado os pagamentos aos mesmos. Também alertamos que 

no caso das lojas, a empresa responsável está a propor aos trabalhadores que gozem férias 

antecipadas. Nestes casos já questionamos empresas prestadoras sobre estes problemas, mas 

entendemos que a EDP tem uma palavra a dizer, até porque estes trabalhadores prestam serviço à 

nossa empresa.  

3º - Voltámos a perguntar qual seria a previsão para o reatar das negociações salariais e de outros 

direitos suspensas unilateralmente pela administração. Para isto não houve ainda resposta. Apenas 

nos afirmaram que serão reiniciadas logo que a situação de emergência o permitir. 

 

A próxima reunião ficou marcada para dia 15 de abril de 2020, até lá contem os trabalhadores da 

EDP com os nossos sindicatos para defender os vossos direitos. 

 

DEFENDE OS TEUS INTERESSES.  

SINDICALIZA-TE, JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 

 

Lisboa, 09 de Abril de 2020  

         A CNS/ Fiequimetal 


