Aos trabalhadores do grupo EDP, sobre as negociações de 27.04.2022

ADMINISTRAÇÃO FAZ ILUSIONISMO NEGOCIAL!
É URGENTE VALORIZAR OS SALÁRIOS!

Na reunião de ontem, 27.04.2022, a FIEQUIMETAL considerou bastante insuficiente o valor de 1,2% apresentado pela Administração.
Este valor continua bastante aquém dos colossais lucros obtidos e dos dividendos distribuídos. Recorrer aos valores da inflação verificados
em 2021, é iludir o brutal aumento do custo de vida que recai actualmente sobre quem trabalha.
Em resposta e para mostrar a nossa disponibilidade negocial alterámos a nossa proposta para 60€ para cada trabalhador, tendo, no
entanto, lembrado a administração que é necessário avançar também com o aumento do subsídio de disponibilidade, reafirmando que,
embora consideremos o valor da BR8 insuficiente, estamos dispostos a aceitar, desde que não seja aplicada nenhuma obrigatoriedade
de permanência nesse regime. Não esquecemos que esta hipótese já tido sido abordada, como eventualmente possível, nestas
negociações.
Parece que, malgrado os nossos esforços, a administração pretende adiar mais uma vez esta matéria para as negociações que se iniciam
dia 25 de Maio próximo.
Podem ficar cientes que a FIEQUIMETAL não vai deixar cair isto no esquecimento e voltaremos a colocar o assunto sempre, até que seja
resolvido.
Numa altura em que os trabalhadores estão a sofrer um brutal ataque ao seu poder de compra, com a inflação a galopar todos os meses,
importa valorizar os esforços destes para que a EDP continue a cumprir o seu papel como uma das melhores utility companies da Europa.

Mesmo parecendo difícil, com a luta outros resultados são possíveis!
Consideramos que a iniciativa de luta, consubstanciada na greve e concentração do passado dia 6, e a adesão já bastante numerosa ao
nosso abaixo-assinado «Pelo aumento salarial e pela valorização profissional a que temos direito!» que está a circular, online aqui
(http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=FIEQUIMETAL), e em papel nos locais de trabalho, contribuíram para que a administração
mudasse a postura que tinha mantido nas últimas reuniões.
A unidade dos trabalhadores é indispensável para termos mais força e o papel de cada trabalhador é fundamental para a construir.
Apelamos a todos os trabalhadores que o subscrevam, na Internet ou junto dos delegados e dirigentes sindicais.
Vamos realizar um Plenário Nacional de Dirigentes e Delegados no próximo dia 03.05.2022 para falar sobre esta proposta da
administração e que posição devemos tomar perante a mesma.
Dá atua opinião, dirige-te ao Delegado Sindical do teu local de trabalho.

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

Lisboa,28 de Abril de 2022
A Comissão Intersindical da EDP

