Aos trabalhadores do Grupo EDP

ACORDO SALARIAL HISTÓRICO…
… apesar de atribulado e mais demorado que o habitual. Duas “temporadas” – uma de dez
reuniões (até à suspensão de 25 de Março) e esta de quatro! Mas o contexto sócio-económico
também foi único.
Com um acordo global de aumento da tabela salarial de 1% (arredondado ao
euro superior) e demais matérias de expressão pecuniária, em ambiente de contracção
económica e com a inflacção muito perto de zero, outras valores ganharam importância e a
Empresa (felizmente) percebeu os argumentos do SINERGIA e o papel dos trabalhadores nesta
Empresa de referência, privilegiando o diálogo social.
Um acordo que se estendeu à questão pendente desde a assinatura do ACT2014, nas BR’s/Letras
iniciais com valores muito abaixo do desejado, que na altura aceitamos para não perder outras
matérias mais relevantes. Com a insistência, ao longo dos anos, para rever esta questão (que não
se resolve com “meia BR”, como no ano passado a Empresa impôs), a EDP acabou por aceitar
agora a nossa proposta de revisão séria, ao estabelecer o valor mínimo – a que podemos
chamar “SALÁRIO MÍNIMO EDP” – de €1000 (€1500 para os quadros superiores – letras A2,
com ajuste extra também na A1) e reajustar as BR’s 2 a 7 que terão um aumento complementar
que potencia o aumento para valores entre 11% e 2% (valores arredondados, e de forma
decrescente – a BR1 é suspensa, já que também não tem trabalhadores) tudo com
retroactividade a 1 de Janeiro.
Em contrapartida não foi possível manter o prémio de “produtividade” (€200) mas garantimos,
no acordo, a distribuição de dividendos como prémio de desempenho – já recebido este ano –
com enquadramento negocial para os próximos anos!
Nas próximas horas distribuiremos a Tabela Salarial 2020 e as demais prestações pecuniárias
devidamente actualizadas, sendo que todos os retroactivos serão processados com o vencimento
de Junho.
Este aumento, subscrito pela larga maioria das comissões negociadoras, todos irá beneficiar,
mesmo aqueles que continuam a entender que as estruturas sindicais pouco ou nada produzem
e insistem em manter-se como não sindicalizados, mas ávidos de colher mais este benefício
evidente e só conseguido com o esforço colectivo alargado de vários sindicatos!
Dá força ao movimento sindical responsável e independente.
Sindicaliza-te, porque vale a pena ser SINERGIA!
2020-05-27

A DIRECÇÃO

