Aos trabalhadores do Grupo EDP:

Administração apresenta contraproposta vergonhosa
Decorreu hoje a segunda reunião de negociação da tabela salarial para 2021 no grupo EDP, por parte da
Administração, mais uma vez mostra que o que importa são os lucros dos accionistas.
Tabela Salarial
Reiteramos a nossa proposta de 90 euros pelo que representa na valorização dos trabalhadores da Empresa, e certos
de que dará um contributo para aumentar ainda mais a produ vidade.

Falta de produ vidade?
Isto é gozar com quem trabalha.
Não é aceitável, que uma empresa que não parou durante o ano de 2020, jus ﬁque a proposta apresentada com a
desculpa da falta de produ vidade.
A Proposta também é reveladora da falta de respeito da Administração pelos trabalhadores quando o seu papel foi
decisivo no funcionamento da empresa e do País, no contexto do problema sanitário com que estamos
confrontados.
Não contem que validemos uma negociação que mantenha a tabela negociada em 2020. Contem sim com o nosso
combate e com o repudio por parte dos trabalhadores.
A inﬂação, como aﬁrmámos na primeira reunião negocial, é um indice que alberga dados que iludem o verdadeiro
aumento do custo de bens de primeira necessidade.
Matérias Pendentes
- Durante o dito «processo negocial» a Administração mostrou disponibilidade para debater a tabela de ajudas de
custo e as condições do acesso aos campos de férias.
- Devido a uma série de dúvidas e problemas que tem sido levantados devido à idade legal de entrada na reforma,
está em análise o processo referente aos contratos de pré-reforma, de forma a que quem vai para a reforma não
sofra penalizações.
Exigimos uma verdadeira negociação já na próxima reunião dia 10.02.2021.
De palavras estão os trabalhadores fartos e ainda agora “começou” a negociação!

Defende os teus direitos, junta-te aos nossos sindicatos.
Sindicaliza-te nos sindicatos da FIEQUIMETAL/CGTP-IN
Lisboa, 03 de Fevereira de 2021
O Secretariado da Fiequimetal

