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Aos trabalhadores do grupo EDP: 

 

O IMPASSE CONTINUA! 

 
Na reunião de hoje, a primeira depois dos Encontros EDP, onde foi vendida a excelência da gestão, a 

administração não apresentou qualquer alteração à sua proposta  

Para uma administração que se diz de excelência, de progresso e aumento da capacidade de gerar valor para 

os acionistas, é uma proposta miserável  

Neste quadro a CNS/Fiequimetal reitera a necessidade de valorizar os trabalhadores, enquanto produtores da 

riqueza que a administração tão efusivamente apregoa que vai distribuir aos acionistas sob a forma de 

dividendos. 

Tendo em conta que os valores apresentados pela administração não permitem a merecida valorização, e ao 

invés disso, levam os salários da EDP a ficar cada vez mais esmagados, a CNS/Fiequimetal entendeu que 

não existem condições para alterar a nossa proposta. 

Vamos iniciar uma ronda de contactos e plenários a fim de aferir a opinião dos trabalhadores sobre estas 

negociações 

BALANÇO DOS (DES)ENCONTROS 

A CNS/ Fiequimetal apresentou o seu protesto pelo conteúdo dos encontros tanto na forma como foi tratada 

uma colega pelo “comediante” contratado, como pela desvalorização que foi feita pelo Dr. António Mexia à 

contratação coletiva e ao papel dos sindicatos, ao apresentar a dispensa do dia de aniversário, até porque já 

há reivindicações nesse sentido e até da atribuição de mais um dia de ferias. Em relação ao 1º dia de aulas, 

temos de realçar que será um direito que já está previsto sair em lei para pais e encarregados de educação.  

Afinal dizem querer valorizar o trabalho dos sindicatos e depois desvalorizam de facto esse trabalho.  

Por outro lado, foi paradigmático que os administradores que usaram da palavra não tenham praticamente 

falado de trabalhadores nem da sua valorização, mas tão somente do valor a acrescentar para entregar aos 

acionistas. 

PARTICIPA NOS PLENARIOS.  

SINDICALIZA-TE NOS SINDICATOS DA FIEQUIMETAL 

 

Lisboa, 12 de Fevereiro de 2020 

        A CNS/ Fiequimetal 


