Aos trabalhadores do Grupo EEM

Sempre ON
O SINERGIA – Sindicato da Energia nestes tempos invulgares em que vivemos, manteve-se
sempre a trabalhar, sempre ao lado dos seus associados e desenvolvendo as diligências
necessárias para o esclarecimento e correção de algumas questões pontuais.
Queremos desde já reconhecer a abertura demonstrada (genericamente), por parte da EEM, na
resolução de algumas situações que foram surgindo.
Mas o mundo não parou, muito menos o SINERGIA.
No passado dia 28 de maio, e depois de várias reuniões por vídeo conferência, foi fechado o
aumento salarial na EDP em 1%.
Logo, e mantendo a nossa palavra, quanto ao compromisso de recuperação faseada informamos
consequentemente o Conselho de Administração do Grupo EEM e a Vice-Presidência do GR
(Tutela), do valor de aumento de 2020 na EDP (1%), ao qual deverá ser acrescentado a
percentagem de recuperação de 2% ano (entre 2018 e 2022), com retroativos a janeiro do
presente ano.
De salientar que também estamos fortemente empenhados em efetivar o Seguro de Saúde, o
mais rapidamente possível, no Grupo EEM.
É constatável que esta situação reforça o que sempre reivindicamos. Uma melhor
disponibilidade, e acesso expedito, aos cuidados de saúde. E não existindo Sistema de Saúde
algum que pudesse fazer frente a uma situação epidémica de escala mundial sem
constrangimentos, também verificamos que os serviços privados e com menos valências (para
situações deste tipo de gravidade) continuaram, dentro da medida do possível, a providenciar os
cuidados gerais de saúde. Algo que, se acautelados, sempre previne que os problemas de saúde
se agravem.
É (também) por isso que o SINERGIA existe! Numa procura incessante de melhorar as condições
de trabalho, individuais e coletivas, reconhecendo o mérito com respetiva equidade e justiça
necessária, em termos um ambiente social e profissional saudável e positivo. Porque a
dimensão humana não acaba no extrato bancário!
O SINERGIA continuará a desenvolver diligências para encontrar soluções dos problemas dos
trabalhadores do Grupo EEM.
Confie no SINERGIA - o seu Sindicato Independente no Sector da Energia.
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