Aos trabalhadores do grupo EDP:

0,8% É UMA AFRONTA AOS TRABALHADORES
O CAMINHO É O PROTESTO NO PROXIMO DIA 6 DE ABRIL!
A Fiequimetal considera que a alteração de 0,6 para 0,8% para a tabela salarial, apresentada hoje pela administração, constitui
uma afronta aos trabalhadores, se tivermos presente os 600 milhões de lucros e os dividendos que os acionistas vão receber.
Com efeito a administração continua a pretender uma redução de rendimento e a perda de distanciamento do SMN.
Uma empresa da envergadura e prestígio da EDP, só pode assumir uma atitude de valorização e estímulo para quem, na realidade,
é a base e o melhor activo da Empresa
A Fiequimetal está neste processo negocial, como sempre, numa postura construtiva e empenhada em alcançar um acordo
favorável aos trabalhadores, mas nesta situação a única atitude que podemos tomar é a de manter o pré-aviso de greve para
todas as empresas do grupo EDP que entregámos no passado dia 22.

TODOS À CONCENTRAÇÃO DIA 06 DE ABRIL
Vamos mostrar a nossa indignação no dia da Assembleia de acionistas
Nesse dia irá decorrer a assembleia geral de accionistas da EDP, onde vão decidir onde vão gastar a riqueza que nós produzimos.
Iremos realizar uma concentração às 10:30 junto à sede da EDP, na av. 24 de julho em Lisboa com o objectivo de mostrar aos
acionistas o nosso descontentamento com o tratamento que esta administração nos está a dar.
A unidade é decisiva! Contamos com todos os trabalhadores, independentemente da sua filiação sindical e do seu vínculo
laboral com a EDP, para fazer frente a esta posição da administração.
Os trabalhadores que pretendam marcar presença nesta acção de protesto devem entrar em contacto com os nossos sindicatos
para garantir o seu lugar nos transportes que estamos a organizar.

Junta-te à luta pelos teus direitos, pelo teu salário!
Juntos somos mais fortes!
Sindicaliza-te nos sindicatos da FIEQUIMETAL.

Lisboa, 31 de Março de 2022
O Secretariado da Fiequimetal

