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Aos trabalhadores do grupo EDP:

Administração mantém postura vergonhosa

Sem valorização salarial não há acordo.
Realizou-se mais uma reunião com a Administração, com o objectivo de negociar a tabela salarial, e
que terminou, mais uma vez, com uma mão cheia de nada.

Tabela Salarial

A Comissão negociadora da Fiequimetal reafirmou a sua proposta de 90 euros, reiterando que a
Administração tem condições de se aproximar dos valores que apresentamos. A validade dos
nossos  argumentos  é  confirmada  pelos  801  milhões  de  euros  de  lucros  apresentados  na
passada semana. 

Com as desculpas do costume, a Administração, que se diz muito aberta à negociação, continua a
fazer simulacros de negociação. 

Ao optar pela estagnação salarial e nas matérias de expressão pecuniária a Administração mostra
desta forma que não respeita os trabalhadores, isto é, a não valorização dos salários que traduza a
distribuição da riqueza com parte dos lucros obtidos nos últimos anos deixa igualmente claro que os
responsáveis da empresa pretendem o nivelamento por baixo na sua política salarial.

Ao  declarar  que  pretende  distribuir  aos  acionistas  cerca  de  755  milhões,  fica  claro  para  todos  a
consideração que a Administração tem pelos seus trabalhadores, quando ao mesmo tempo assume
uma “negociação de faz de conta”, tendo condições para uma verdadeira valorização da tabela salarial.

Exigimos que a empresa avance com propostas viáveis. Não contem connosco para assinar aumentos
de 0%.

No actual momento é fundamental o envolvimento dos trabalhadores que faça sentir que todos unidos
temos uma palavra a dizer.

Plano estratégico 2021-2015

Sobre este tema, e perante as afirmações do representante da Administração, temos a referir  que
vemos de forma preocupante, a questão da rotação de ativos, por um lado porque a nossa empresa
deve ter um papel estratégico na rede de energia nacional, e por outro, que a Administração não pode
fazer dos trabalhadores o que bem quer e lhe apetece.

Reiteramos que embora esta seja uma matéria relevante, a prioridade neste momento é a negociação
da tabela salarial e a sua conclusão por forma a valorizar os trabalhadores.

Contratos de pré reforma

Condenamos  que  a  Administração  altere  os  conteúdos  dos  documentos,  consagrado  em  ACT,
tentando com isso poupar alguns euros à custa dos direitos adquiridos pelos trabalhadores na sua
carreira contributiva.

Sindicaliza-te, dá mais força à defesa dos teus direitos.

Lisboa, 03 de Março de 2021
 O Secretariado da Fiequimetal

                              


