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Aos trabalhadores do grupo EDP:

Retomar as negociações salariais
tem sido uma exigência permanente!
A Fiequimetal exigiu, numa postura sempre mantida, o retomar urgente das negociações salariais.
Finalmente, os resultados parecem indiciar que a firmeza não pode deixar de produzir resultados, pois
fomos informados pela empresa que o processo será reiniciado no início de Maio, o mais tardar.
Esperamos que esta quebra na postura da Administração seja uma atitude que permita chegar a acordo
rapidamente e com ganhos reais para os trabalhadores.
Confirma-se, também, o regresso gradual à actividade nas próximas semanas, com os respectivos
equipamentos e outras regras de segurança. Alertamos, por isso, todos os trabalhadores para a exigência
destes às hierarquias e para a sua utilização rigorosa. A Administração garante que, em princípio, não
irão faltar.
O dia de aniversário que os trabalhadores passaram a ter direito, após as nossas sugestões para um
tratamento equitativo a todos os trabalhadores, resultou na passagem da folga para o dia útil
imediatamente posterior caso o aniversário calhe em dia feriado, sendo garantido o pagamento do
subsídio de refeição e, consequentemente, tratado como dia efectivo de trabalho para todos os efeitos.
Ficam de fora os aniversários em dias de descanso semanal e os de todos os trabalhadores que já fizeram
ou farão anos antes de dia 1 de maio. A administração ainda está tempo de corrigir esta discriminação,
garantindo a todos o seu dia de aniversário e dando hipótese, excecionalmente este ano, de que quem faz
anos antes de 1 de Maios de goze essa folga noutro dia, aliás o que distorce o “brilharete” que se
pretendia quando do seu anuncio com pompa e circunstancia.
As habituais colónias de férias para os filhos e netos dos trabalhadores não se irão realizar este ano pois a
administração não acha seguro, no quadro actual, a sua realização e até já disponibilizou os equipamentos
de Palmela e Vila do Conde para utilização pelos bombeiros, caso se mostre necessário.
Voltámos a questionar sobre as reclassificações de trabalhadores cujo enquadramento está errado e sobre
o processo de progressão em resultado da avaliação de desempenho, tendo sido dito que estão a decorrer
a bom ritmo e que em junho ambos os processos estarão concluídos.
Foi, ainda, reclamada uma reunião tripartida com a EDP, a Engie e a Fiequimetal, sobre os acordos de
transmissão de estabelecimento das centrais hídricas do rio douro.

• SINDICALIZA-TE, NOS SINDICATOS DA FIEQUIMETAL!
• DEFENDE OS TEUS INTERESSES.

Lisboa, 28 de abril de 2020
A Direcção

