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Aos trabalhadores do grupo EDP: 

UMA VERGONHA!  

E O SALÁRIO CONTINUA A EVAPORAR! 

Na reunião de ontem, a CNS/FIEQUIMETAL, reafirmou a sua proposta de 150€ para cada trabalhador.  

Seria expectável que a Administração da EDP seguisse o exemplo de outras empresas como a REN cujos 
valores de aumento mínimo já estão em 115€. 

A administração não se aproximou da generalidade das empresas onde foram alcançados acordos que  
rondam os 100 euros no mínimo. 

Este é um o negócio que serve apenas os acionistas, que não abrem mão dos milhões e milhões de lucros que 
vão arrecadar, acrescendo o facto de que , em 2024,resultado dos 5.1% (acordo dos patrões na concertação 
social) a EDP irá beneficiar de mais uns milhões na redução do IRC. 

Fica confirmado que a rapidez negocial imposta nestes dias por parte da administração terá a sua maior 
visibilidade na apresentação de resultados hoje (1 de Março), e por isso repudiamos o vergonhoso negocio 
entre a administração e alguns dos seus fieis parceiros de sempre.  

Sobre a proposta final da empresa: 

- O aumento de 5,1% fica aquém da perda de poder de compra dos trabalhadores, que todos os meses está 
na casa dos 2 dígitos. 

- O prémio de 250€, como o nome indica, é um prémio, que no momento desparece, entre o ordenado líquido 
e os impostos, não contando para o salário futuro. 

- O valor de 800€ para o benefício da energia dos trabalhadores “FLEX”, sendo uma evolução positiva, ainda 
está longe de ser uma verdadeira valorização. 

- As ajudas de custo passam a um só escalão como defendemos, mas, no entanto, a administração propõe a 
alteração do ACT, retirando o direito do pagamento de despesas por factura até 20% acima do valor da ajuda 
de custo. 

- As promessas de negociação de outras matérias que entendemos urgentes, designadamente as progressões 
nas carreiras é apenas o repetir da história de anos anteriores. Recordamos que o ano passado 3 matérias 
ficaram para ser negociadas, e até agora nada.  

Não queremos ficar na fotografia de família desta vergonhosa negociata entre accionistas! Na reunião 
realizada a convite da coordenadora das CT’S afirmamos a nossa disponibilidade para a luta, e desafiámos os 
outros a fazer unidade na acção por uma verdadeira valorização dos trabalhadores da EDP. 

Estaremos como sempre ao lado dos trabalhadores, lutando com determinação pelos seus interesses, dando 
acordo ao que serve os seus objectivos e rejeitando com firmeza o que os prejudica ou não valoriza.  

Aos trabalhadores não lhes resta outra resposta que não seja mostrar a sua indignação, fazer ouvir a sua voz! 

ENQUANTO TRABALHADORES DA EDP E PELO NOSSO FUTURO, A HORA É DE 

MOBILIZAÇÃO E DE ACÇÃO! 

Sindicaliza-te nos sindicatos da FIEQUIMETAL. 
Lisboa, 01 de Março de 2023  

       A comissão intersindical FIEQUIMETAL 


