Aos trabalhadores do grupo EDP:

NÃO É COM ALTERAÇÕES DE 0,1% QUE LÁ VAMOS!
Na reunião negocial decorrida ontem, 23.02.2022, a administração; afirmando a sua pretensão de terminar as negociações em Março, fez
uma tímida alteração na sua proposta em 0,1% passando para 0,6% o aumento proposto para 2022.
A FIEQUIMETAL considera que esta postura da administração contraria aquilo que foram apresentados aos trabalhadores, nas diversas
sessões, os resultados e em que se afirmou que a empresa está cada vez mais resiliente e que os trabalhadores tem estado à altura dos
desafios.
A Administração mostra, isso sim, que tem duas caras, a que na apresentação de resultados louva quem trabalha, e a que, em contraponto,
na mesa negocial pretende reduzir o poder de compra dos seus trabalhadores, continuando a dizer que estamos acima de uma suposta
média nacional que reconhece baixa, mas que nada faz para ajudar a que a mesma suba. Reiteramos o que já afirmamos
anteriormente, para uma Administração que entende que o grupo EDP é “Top Employer”, consideramos muito pouquinho.
A FIEQUIMETAL reafirmou o seu empenho em negociar, mas considera que a administração devia ter vergonha de iniciar com uma
proposta que na realidade não repõe sequer o poder de compra perdido nem os ganhos de produtividade, que não caíram do céu..
Qualquer negociação deve ter como princípio a melhoria das condições de vida dos trabalhadores.
O CAMINHO CERTO É O DA VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES!
Não podemos esquecer que a EDP é uma empresa estável, com capacidade económica, como é exemplo o valor dos lucros obtidos, fora
a parte dos 750 Milhões entregues aos acçionistas. É exigido que a empresa reconheça o valor de quem trabalha, valorizando Salários,
carreiras, regime de disponibilidade e condições de acesso á pré reforma e saúde.
Nestas circunstâncias a FIEQUIMETAL não viu motivos para alterar a sua proposta tendo em conta que, para além do valor irrisório da
administração, não existiu nenhuma proposta desta para as demais matérias que apresentámos.

A próxima reunião ficou marcada para o próximo dia 09.03.2022.

Só a luta defende os teus direitos.
Para multiplicar a tua força SINDICALIZA-TE nos sindicatos da FIEQUIMETAL

Lisboa, 24 de Fevereiro de 2022
O Secretariado da Fiequimetal

