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- CAMINHANDO… A PASSO DE CARACOL –
Parece-nos que o processo retoma as nuances habituais, com propostas e contrapropostas. Na reunião de
hoje, a Comissão Negociadora da EDP apresentou uma proposta de 0,5% e, mais tarde de 0,6%. O SINDEL
respondeu com 3,1% e, mais tarde, com 2,7 %.
Ainda estamos longe dos nossos objetivos, mas, como disse António Machado, “o caminho faz-se
caminhando”. Esperamos que a caminhada ganhe um ritmo mais lesto, de modo a termos condições para
auscultar os trabalhadores sobre a posição a tomar. É claro que o mandato da CN EDP se encontra limitado
pelo enquadramento macroeconómico, já que nas suas posições se vislumbra bastante timidez, remetendo
continuamente para o discurso do Conselho de Administração Executivo sobre os resultados de 2018.
O SINDEL procurou um acordo, firmado à mesa das negociações. O SINDEL espera que a EDP reflita, para
além de outros parâmetros, na sua “massa humana” de enorme qualidade e alta produtividade. É positivo
que uma empresa remunere bem os seus acionistas. É bom para uma empresa remunerar bem os seus
trabalhadores. As próximas reuniões dirão se também a EDP comunga ou não destes princípios.
Ficou marcada nova reunião plenária para a próxima 4ª feira dia 20

PONTOS PRÉVIOS
•

•

Questionada pelo SINDEL, a EDP respondeu que uma possível alienação de Centros Produtores
Tradicionais, poderá ser um plano a médio prazo e reflete a aposta da empresa nas Energias Limpas.
O SINDEL considera que nestes planos os trabalhadores e as suas estruturas devem ser sempre
envolvidos no processo.
A Sãvida está a analisar a situação do serviço prestado nas “Clinicas Dr. Bexiga”, em que são pedidas
taxas adicionais aos seus utentes. A EDP na próxima reunião pensa já dar uma resposta concreta
sobre este assunto.

CONNOSCO A TUA VOZ SOA MAIS ALTO!
ADERE AO SINDEL!
Lisboa, 13 de março de 2019
Mais informação em: www.facebook.com/SindelOficial
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