
 

 

ne·go·ci·a·ção  
(latim nego se tiatio, -
onis) 
substantivo feminino 

 
1. Acto ou efeito de 
negociar. 
 
 

 

  

 
 
 

Negociar é um acto de respeito, verdade e transparência, “sem 
rede”! 
 

 

Sem a cobertura da caducidade, é preciso saber e querer encontrar consensos e 
acordos, com argumentos e coerência, pois em casa de ricos não pode 
aumentar cada vez mais a procura de impor valores para baixar ainda mais os 
custos do trabalho. 

(Empresa de excelência, capacidade, valor, reconhecimento e ética…onde?) 
 

 

ADMINISTRAÇÃO DA EDP A FINGIR QUE NEGOCEIA 

 revela total falta de respeito pelos trabalhadores  
A reunião de ontem (27/02), a quarta marcada como sendo para negociar os valores pecuniários para 2019, 

voltou a demonstrar um estranho “bailado” da empresa, procurando fazer abordagens em privado com os 

Sindicatos, não se sabendo com que intuito, numa fase em que não há sequer proposta mas apenas uma 

brincadeira que saiu muito mal e mostrou um enorme desrespeito e arrogância para com todos os 

trabalhadores. A ausência de resposta à nossa proposta feita na reunião anterior, e que marcou a intenção 

de abrir caminho para a negociação, mereceu um total silêncio por parte da administração da EDP. Esta 

parece querer um processo apressado e pede aproximações. Se for ao que a EDP balbuciou, qualquer 

aproximação é impossível e até um disparate que alguém possa imaginar ser concretizável. Ganhe-se 

consciência que as percentagens propostas para o aumento salarial para 2019 são um “fabuloso” valor que 

se situa entre os 0,10 € e os 0,20 € por dia! 

Com uma estratégia nova, a EDP surpreende pelo discurso de quem tem muito pouco para evoluir e que 

até não desprezaria que fossem os salários a diminuir, consumando a tal aproximação. 

Nos tempos mais recentes, independentemente dos esforços feitos pela Fiequimetal, foi sempre impossível 

encontrar acordos, tais como: subsídio de estudo, colónias de férias, saúde, etc. Tem sido um desgaste 

tremendo de tempo e de meios e para depois tudo acabar em nada…por tudo e por nada!  

Só uma estratégia de desgaste, conjugada com aplicações retorcidas do ACT e a negação de diminuir a 

diferenciação de situações (ACT 2014), encaixa na ambição de tentar “vender” o salve-se quem puder, pois 

os Sindicatos são obra do demónio. 

 

A resposta não pode deixar de ser em uníssono. 
 

Sem oposição, os salários e direitos seriam uma lembrança dos tempos idos, restando o sonho de ser parte 

do grupo de “elite” que vendem algo em que eles próprios não acreditam, pois não conseguem explicar, 

face a um quadro onde tudo parece ser feito de “navegação à vista” e de cenários de venda e compra, 

contradições e… muito mais ideias, nem que seja de mera mudança de nome e de um toque de 

estrangeirice. 

Que EDP é esta? A manutenção propositada desta lamentável situação de descrédito da mesa negocial não 

será mais tolerada, a empresa que não espere que haja espaço para continuar nesta linha onde está muito 

interesse estranho subjacente, mas onde o que fica evidente é a falta de vontade de valorizar os 

trabalhadores. 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A próxima reunião tem de trazer propostas sérias ou o assumir de que a EDP se recusa a negociar. 

Mais, nós até proporíamos que essa reunião fosse transmitida para os locais de trabalho em directo. Temos 

até um canal de TV acessível a todos os trabalhadores. Nós marcamos os Plenários! 

Ninguém tenha dúvidas, a “cruzada” contra os Sindicatos, particularmente alguns, é um investimento que, 

se a empresa conseguisse os resultados pretendidos, era o sonho concretizado de acabar com “direitos e 

regalias” e com a contratação colectiva. 
 

Perante a postura da Administração os sindicatos irão nas próximas semanas discutir com os 

trabalhadores a resposta a dar perante esta postura anti negocial. 

 

A próxima reunião (veremos se de negociação) ficou marcada para a próxima quarta-feira, 06-03-

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2019                                      

 

 

A CNS/Fiequimetal 

SINDICALIZA-TE! 

JUNTA A TUA FORÇA! 

mi·ga·lha  
(latim hispânico micalea, do latim mica, -
ae, migalha) 
substantivo feminino 
 
1. Pequeno fragmento que se desprende 
do pão ou de qualquer comida.  
2. Pequeníssima porção. 
 

mi·ga·lhas 
substantivo feminino plural 
3. Sobras que se desprezam. 


