Aos trabalhadores da EDP:

De volta às reuniões plenárias, nesta quarta feira, dia 14, tivemos desta vez a presença
do Engº Miguel Stilwell de Andrade, novo presidente do CAE da EDP. Uma reunião com
vários temas apresentados pela empresa, entre eles transição energética, impostos e
rotação de ativos nas geografias da EDP.
Não deixando de parte a importância que têm estes temas colocamos em cima da mesa
as questões diretamente ligadas aos trabalhadores.
•

•

•

•

•

•

Centrais de ciclo combinado – questionamos a administração sobre qual o ponto
de situação do processo FARADAY, o qual ficamos com a incógnita como
resposta.
Sãvida – sendo do conhecimento que as consultas presenciais ainda não estão
disponíveis para todos os utentes, solicitámos o cuidado necessário para a
resolução desta questão. Visto que a administração diz estar atenta e que tem
novidades para breve, estaremos atentos aos novos desenvolvimentos.
Prémio especial de pandemia na EDP Renováveis – este problema que já tinha
sido por nós levantado em reuniões anteriores deverá ter solução à vista,
segundo informação da empresa o prémio será pago em julho.
Progressão nas Carreiras – um tema sobre o qual a administração continua a falar
sem avançar com uma proposta, esperemos mesmo que em setembro essa
proposta apareça. Urge dar condições de progressão de carreira aos
trabalhadores.
Subsídio de disponibilidade – segundo a administração, iria ser entregue um
novo texto de proposta da administração sobre as condições de pagamento da
disponibilidade e sua regulamentação.
Até ao momento deste comunicado a administração nada enviou. Podemos
afirmar que palavras as leva o vento, e compromissos de entrega de documentos
também…
Ajudas de custo – A nova tabela já aprovada pelo CAE, vai ser aplicada.

Os trabalhadores da EDP não vivem de palavras, vivem do rendimento do seu trabalho.
É imperativo que esta administração deixe de ficar por palavras e respeite e valorize os
seus trabalhadores.

Junta-te à luta.
Juntos somos mais fortes.
Sindicaliza-te nos sindicatos da FIEQUIMETAL
Lisboa, 15 de julho de 2021
A Direção da Fiequimetal

