AOS TRABALHADORES DA EDP
ATUALIZAÇÃO SALARIAL 2019 – 5
EDP TENTA “SPRINT FINAL” SEM COMEÇAR A CORRER!
Na reunião de hoje a EDP reformulou a sua proposta para 0,3% e, pouco depois, 0,4%, para todas as BR e Letras.
O SINDEL, numa primeira fase, respondeu à EDP reformulando a sua posição para 6,5% para as BR 1 a 4 (para as
afastar do Salário Mínimo Nacional) e 3,5% para as restantes. Com esta proposta da EDP de atualização igual para
todos, pensávamos estarem reunidas as condições para se iniciar, de facto e sem mais ambiguidades, a
negociação.
Enganámo-nos na análise: a EDP propôs logo de seguida reuniões em separado com cada CNS para se discutirem
as condições de fecho de um acordo! A resposta do SINDEL foi clara: com estes valores não estavam reunidas
condições para alterar mais a nossa proposta nem para início de reuniões isoladas. É preciso que a Comissão
“Negociadora” da EDP assuma inequivocamente que um aumento de 0,4% está já perto dos valores para que está
mandatada, caso em que o SINDEL terá que encontrar estratégias junto dos trabalhadores.
Temos no nosso ADN a vontade de negociar. Mas para isso é necessário que do outro lado haja quem nos ouça.
É o que o SINDEL espera que aconteça! Ficou marcada nova reunião para a próxima 4ª feira, dia 13 de março.
PONTOS PRÉVIOS
ESCLARECIMENTOS COM A DIREÇÃO RH DO GRUPO EDP

Questionámos a EDP sobre para quando a presença numa reunião, como prometido, dos responsáveis dos
Recursos Humanos do Grupo, para podermos discutir várias situações transversais às empresas do Grupo,
nomeadamente a questão das acelerações de carreira e suas implicações nas BR de início de carreira.
REFEITÓRIOS BOAVISTA (LISBOA) E OFÉLIA DIOGO COSTA (PORTO)

Sobre esta questão, a EDP reafirmou que não estava previsto para Lisboa qualquer solução e que no Porto se
mantinha a situação tal como está. O SINDEL manifestou o seu desagrado por esta questão não merecer a atenção
devida por parte da Administração da EDP e insistiu na sua resolução.

CONNOSCO A TUA VOZ SOA MAIS ALTO! ADERE AO SINDEL!
Lisboa, 6 de março de 2019

Mais informação em: www.facebook.com/SindelOficial

http://www.sindel.pt

