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A tendência da Empresa de bloquear as negociações 

desrespeita trabalhadores! 

Fiequimetal reitera as suas propostas! 
Realizou-se nova reunião de negociação das tabelas salariais para 2016. 

A Fiequimetal lamenta que os trabalhadores continuem a ser encarados como um custo indesejável em vez 

da sua valorização através do aumento dos salários em consonância com a riqueza produzida.  

Começa a ficar claro que a Administração pretende fazer a opção pelos accionistas em detrimento dos 

verdadeiros protagonistas, que são os trabalhadores.  

Se esta empresa chegou até aqui foi com o esforço dos trabalhadores que veem assim defraudadas as suas 

justas aspirações.  

Afirmamos que, enquanto a Administração não resolver fazer uma negociação séria e honesta a 

Fiequimetal não pode alterar a sua posição. 

A Fiequimetalmanifestoutambém nos pontos prévios, a sua preocupação pela redução de médicos e de 

horário no posto médico de Vila Real.A administração disse que é uma situação provisoria até ser resolvida 

a situação da médica que manifestou indisponibilidade para continuar com o horário que tem sido 

praticado. 

Aguardamos uma rápida solução para esta situação que põe em causa direitos básicos dos utentes deste 

posto médico bem como o mesmo aconteça em relação a situações análogas verificadas noutros postos. 

Colocamos também a exigênciade resolução do problema de alguns trabalhadores que, tendo saído dos 

turnos ou da disponibilidade por motivos diversos, não tem recebido orespetivo remanescente.Ficamos a 

aguardar a respostaconcreta e rápidaao problema. 

A negociação continuará na próxima reunião, a ter lugar no dia 9 de março (quarta-feira), esperemos que, 

finalmente,de forma séria com melhores resultados para os trabalhadores. 

Para análise da situação e desenvolvimento deste processo negocial foi convocada uma Assembleia dos 

Delegados Sindicais da EDP para a próxima 4ª feira de manhã. 

Vamos elaborar comunicado mais aprofundado para distribuir brevemente. 

Fiquem atentos 

Lisboa, 02 de Março de 2016        A CNS/Fiequimetal 


