Aos trabalhadores do grupo EDP:

Administração da EDP faz balanço positivo!
Os trabalhadores não!
Na reunião decorrida ontem, 09.12.2020, com a participação do eng. Miguel Setas, a
Fiequimetal fez questão de realçar a importância que tem a valorização dos trabalhadores e
o significado desta valorização para um bom clima de paz social na Empresa.
Exigimos que os representantes dos trabalhadores sejam ouvidos, que as negociações
sejam céleres e que resultem na melhoria efectiva das suas condições de vida e de trabalho.
Nos últimos anos tem-se vindo a notar um progressivo abandono da negociação efectiva e
o enveredar por um caminho de protelamento e retardamento de toda e qualquer acção
tendente a facilitar a negociação, e de afirmação de boas intenções, que não passam disso
mesmo, boas intenções.
Esta política negocial, a exemplo da negociação do subsídio de estudo que andamos há
meses a negociar sem que se veja um resultado positivo e que, acabará por descredibilizar,
tanto os sindicatos como a administração., pois há muita matéria que urge ser negociada.
O subsídio de disponibilidade, a revisão da tabela de ajudas de custo, a melhoria na evolução
das carreiras por forma a acelerar a progressão, principalmente nos primeiros graus da
carreira sem deixar de parte os restantes escalões da tabela, são alguns dos temas que já
propomos negociar para melhor.
É urgente acabar com a discriminação geracional que neste momento existe.
A Administração fez um balanço positivo das negociações deste ano, mas frisou que o ano
de 2020 foi especialmente difícil, tanto em virtude da Covid19 como no contexto regulatório
e até na suspensão de dois administradores.
Apesar disso, segundo a administração, espera-se que os resultados financeiros da EDP
sejam melhores que os de 2019, e desde já esperamos que esses resultados sejam com
apreço visíveis na valorização de quem trabalha.
Reafirmamos a nossa posição de que, se a administração para além de registar proposta,
quiser trilhar o caminho da melhoria de condições de trabalho, pode contar com a Fiequimetal
para negociar essas melhorias, mas não podemos continuar a perder mês atrás de mês sem
que algo de positivo resulte destas reuniões.
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