Aos trabalhadores do grupo EDP:

DEPOIS DE VÁRIOS ADIAMENTOS,
VAMOS FINALMENTE INICIAR!
A Comissão Negociadora da Fiequimetal apresentou em Julho de 2021 uma proposta concreta para proceder a um processo de negociação, sobre o regime
de disponibilidade, as matérias da progressão nas carreiras e sistema de avaliação de desempenho, que já vinham a ser faladas desde 2019.
O processo foi adiado pela EDP, com as mais variadas desculpas onde se destaca a pandemia e a necessidade de não misturar essas matérias com a
negociação salarial.
Estas são matérias que, por considerarmos estruturantes, devem, em nosso entendimento, obedecer a uma negociação rápida, até porque algumas delas
já foram bastante discutidas e já estão praticamente acordadas.
É nesse sentido, que estamos hoje a apresentar a nossa proposta de calendário para revisão das matérias sinalizadas obedecendo à seguinte ordem:
- Subsídio de Disponibilidade, no imediato, uma vez que para se chegar a um acordo mínimo só é necessário que a administração desista da
permanência obrigatória;
- Progressões nas carreiras e avaliação de desempenho para que todos tenham a possibilidade de alcançar o fim de carreira e uma avaliação
mais transparente e justa e sem quotas ou curvas de Gauss limitativas;
- Remuneração por antiguidade para todos, acabando de uma vez por todas com esta discriminação geracional na EDP;
- Benefício da energia pelo valor mais alto para todos, acabando com a desigualdade de tratamento entre trabalhadores.
Independentemente do protocolo que venha a ser agora negociado, Entendemos que já é tempo da administração deixar de adiar as negociações, por isso
exigimos à administração uma contraproposta concreta relativa aquelas matérias até 22 de junho, uma vez que consideramos que não devem ser
ultrapassadas por matérias que vieram agora á discussão.
Já é mais que tempo de conhecermos a posição da administração pois só assim se pode negociar com seriedade.

Junta-te à luta, não deixes os teus direitos nas mãos de terceiros!
Sindicaliza-te nos sindicatos da FIEQUIMETAL.

Lisboa, 08 de Junho de 2022
A Comissão Negociadora da Fiequimetal

