Aos trabalhadores do grupo EDP:

UMA EDP TOP EMPLOYERS TEM DE GARANTIR
UM AUMENTO DIGNO DOS SALÁRIOS!

Decorreu hoje a primeira reunião de negociação da tabela salarial do Grupo EDP para 2021, que contou com a participação do novo
Presidente do CA, Engº. Miguel Stilwell d’Andrade que assume assim a responsabilidade dos Recursos Humanos do Grupo.

Tabela Salarial
A CNS/Fiequimetal defendeu a proposta antes apresentada, fundamentada numa efetiva necessidade de valorização do trabalho e dos
trabalhadores, tendo em conta que a EDP se apropria de cerca de 86% do Valor Acrescentado Bruto gerado pelos trabalhadores.
Um trabalhador da EDP, gera em média para a empresa um valor acrescentado superior a 381 mil euros, por contraste a EDP paga em
média um valor de 53,6 mil euros por trabalhador, já com todos os benefícios incluídos.
É por isso que propomos um aumento de 90€ para cada trabalhador, e exortámos o novo Concelho de Administração a mostrar que está
disposto a valorizar aqueles que são a base de sustentação da empresa, e não se pode começar uma negociação sem uma proposta por
parte da empresa.

Ajudas de Custo
Colocamos em cima da mesa negocial a necessidade de negociação do valor das ajudas de custo, acabando com a discriminação entre
trabalhadores, utilizando o valor superior como base para a negociação.

Campos de Férias
Devido à pandemia Covid-19 a administração propôs a não realização dos campos de férias para os descendentes dos trabalhadores neste
ano.

Subsídio de férias
A empresa informou do pagamento do subsídio de férias de 2021 no mês de fevereiro.

A Próxima reunião de negociação está prevista para dia 3 de fevereiro de 2021.
Apelamos a todos os trabalhadores que se mantenham atentos e mobilizados para a defesa dos seus interesses.
A Fiequimetal e os Sindicatos do sector vão manter os trabalhadores informados sobre os desenvolvimentos deste processo.

LUTA PELOS TEUS INTERESSES!
SINDICALIZA-TE NOS SINDICATOS DA FIEQUIMETAL!

Lisboa, 27 de Janeiro de 2021
O Secretariado da Fiequimetal

