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FINALMENTE ACORDO!
Ao fim de (quase) três meses de negociações finalmente o acordo!

1,3% sobre os valores da tabela (com arredondamento ao euro
superior) e um aumento de 10€ no chamado Prémio anual de
Produtividade fixando-se agora em 200€. Os retroactivos a 1 de
Janeiro e a actualização acordada já só é possível processar com o
vencimento de Maio.
Uma “eternidade” que a Comissão Negociadora da EDP provocou ao
mostrar pouca flexibilidade ao longo do processo – três reuniões em que
não saiu dos 0,7% - e ao querer reunir apenas de quinze em quinze dias.
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Podemos concluir que o SINERGIA apresentou a proposta mais equilibrada e
realista – enquanto outros partiram de 4% e ao fim de duas reuniões já
tinham uma proposta igual à nossa (2,5%) – apenas precisamos de mexer
nos números duas vezes para chegar a acordo. Sabemos que não foi o
acordo ideal, mas consideramos um acordo minimamente satisfatório. Não
vale a pena entrar em demagogias e fazer pedidos megalomanos indexados
a referenciais despropositados e sem sentido de responsabilidade!
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Ainda hoje mesmo participamos na Assembleia Geral de accionistas
da EDP e, enquanto uns diziam despudoradamente que iriam afrontar a
Administração e os accionistas quando afinal foram uns ‘cordeirinhos’ nada
acrescentando ao debate, o SINERGIA confrontou os presentes com o
desinvestimento social interno que a Administração tem vindo a promover
preocupando-se exclusivamente com outros agentes da sociedade,
perdendo-se em patrocinios e parcerias, esquecendo os seus trabalhadores
em matérias como as colónias de férias, as festas de Natal, o subsídio de
estudo, o benefício da energia eléctrica, etc, etc... detalhámos “alto e bom
som” todos estes dados e ficamos desiludidos com o PCA Executivo que nos
respondeu que o benefício em espécie (energia eléctrica) são um tipo de
contributo do “século passado” ! Lamentável!
O SINERGIA não baixará os braços contra este tipo de demagogia.
Exija rigor e verdade na informação! Conte com o SINERGIA.
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