Aos trabalhadores do grupo EDP:

Finalmente a tabela, mas com proposta
longe de se poder considerar negociação!
Depois da nossa persistente insistência para continuar as negociações salariais, finalmente
o tema voltou a ser abordado hoje na reunião com a Administração.
Numa altura em que é cada vez mais necessária a valorização dos salários e dos
trabalhadores, a Administração apresentou um valor de 0,6% para todas as BRs e Letras o
que levaria a aumento situados entre 6 e 25 €.
A Fiequimetal considera que, depois de tanto tempo de paragem na negociação salarial e a
Administração ter afirmado que os seus trabalhadores estavam de parabéns pela dedicação
e profissionalismo, a Administração devia ter apresentado uma proposta substancialmente
superior na qual que os valores propostos deveriam refletir as palavras e não ficar por uns
míseros 6 € para as Br’s mais baixas, aumentando a discrepância entre ordenados.
No entanto, e para mostrar a nossa vontade negocial em garantir um valor que seja um
verdadeiro aumento salarial, a Fiequimetal alterou a sua proposta para 80€ de aumento para
cada trabalhador.
Sobre os outros assuntos pendentes
A Fiequimetal assinala que, após a proposta feita por nós na reunião anterior a
Administração admite fazer testes Covid-19 a todos os trabalhadores que vão regressar ao
trabalho. Só não entendemos como se coloca trabalhadores a ir para os locais de trabalho
antes de serem conhecidos os resultados dos testes.
Quanto a uma pergunta que fizemos já há algum tempo sobre a validade das credenciais
para consultas de especialidades, que devido à pandemia não foram utilizadas fomos
informados que as da especialidade de estomatologia foram prorrogadas até 15 de junho.
As outras especialidades devem ser analisadas de novo pelo medico para verificar da sua
revalidação ou não sem que seja cobrada taxa moderadora.
Questionámos também o facto de alguns prestadores de serviços médicos à Sãvida estarem
a tentar cobrar aos utentes uma importância para “equipamentos de protecção” contra o
vírus. A Sãvida afirma que vai averiguar e garantir que esses prestadores praticam o acordo
com a Sãvida.
A próxima reunião ficou marcada para 13 de Maio de 2020
SINDICALIZA-TE, NOS SINDICATOS DA FIEQUIMETAL
SÓ LUTANDO DEFENDES OS TEUS INTERESSES.
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