Aos trabalhadores do grupo EDP:

Exige-se uma negociação rápida e efectiva!
Na reunião realizada no dia 17 de Junho a Fiequimetal apresentou à Administração as
propostas que já tinha anunciado e divulgado, reiterando a necessidade de um processo
negocial rápido, sério e com resultados efectivos.
Entre as matérias propostas para negociar ficou acordado iniciar com o que já tem
antecedentes de negociação, por forma a ficarem resolvidas mais rapidamente. Entre estas
está o Protocolo TET e o Subsídio de estudo a descendentes dos trabalhadores;
A próxima reunião plenária ficou marcada para 1 de julho de 2020. Ficou o compromisso da
Administração de enviar documentos com as propostas que possibilitem preparar as reuniões
e a discussão das questões que afetam os trabalhadores. Os atrasos nesse envio não
contribuem para o bom andamento dos trabalhos e denotam algum desinteresse por parte da
Administração em resolver os temas com rapidez, como se tinha comprometido. Não
podemos continuar com esta situação se pretendemos encerrar o processo dos TET antes
das férias e o Subsídio de Estudo antes do próximo ano lectivo, que foi o que ficou acordado.
Não podemos deixar de afirmar que a mudança de paradigma nas negociações salariais se
deveu ao descontentamento crescente dos trabalhadores e é uma mensagem de que
esperam muito mais da negociação, e rapidamente.
É com essa força combativa na defesa dos direitos que todos deveremos estar. Com a nossa
união e ação conseguiremos mais e melhores direitos.
Da nossa parte os trabalhadores podem contar com uma informação regular, dando conta do
decorrer das negociações e das necessidades de intervenção.
Continuamos a apelar a que não hesitem em colocar toda e qualquer dúvida, propostas e
problemas através dos nossos delegados e dirigentes ou pelos seguintes contactos:

SITE NORTE – site-norte@site-norte.pt

SIESI – siesi@siesi.pt

SITE CSRA – sitecsra@gmail.com

SITE SUL – geral@sitesul.pt

SINDICALIZA-TE, NOS SINDICATOS DA FIEQUIMETAL
SÓ LUTANDO DEFENDES OS TEUS INTERESSES.
Lisboa, 30 de junho de 2020
A Direcção

