
 

 

 

 

                            

 

Aos trabalhadores do grupo EDP: 

 

Sobre a matéria negocial /Subsidio de estudo 

Injustificadamente, também não foi desta! 

A CNS/FIEQUIMETAL reiterou a indignação pela forma como se tem “embrulhado” esta negociação do 

subsídio de estudo, com atrasos provocados repetidamente pela administração e que só após muita 

insistência da nossa parte forneceu alguns dados parciais, mas “esqueceu” de apresentar a sua proposta 

para negociação. 

Apresentámos uma proposta de prorrogação do prazo de entrega dos formulários para o subsidio de estudo, 

como é imprescindível, e para que ficasse expresso o empenho em chegar a acordo rapidamente.  

A Administração incompreensivelmente negou essa possibilidade, remetendo essa medida para depois do 

acordo ser alcançado. 

Ainda assim, a CN/EDP voltou a comprometer-se com uma nova ronda de negociações bilaterais, 

culminando com uma reunião plenária no próximo dia 11 de Novembro, onde afirma que será apresentada 

finalmente a proposta da administração.  

Foram ainda abordados outros temas, nomeadamente: 

O funcionamento de alguns postos médicos parece estar finalmente a normalizar, continuando no entanto as 

consultas presenciais a só poderem ser efectuadas de acordo com o parecer do médico após a teleconsulta. 

A campanha de vacinação que a Sãvida lançou é algo ainda dependente da disponibilidade de vacinas nas 

farmácias. 

Sobre os enquadramentos: 

A CNS/Fiequimetal requereu uma vez mais o fornecimento de dados estatísticos sobre os reenquadramentos 

de funções aplicados pela Administração, na sequência das negociações do ano passado 

A participação activa  de todos os trabalhadores é inprescindivel. 

Exortamos todos os trabalhadores para que defendam os seus direitos participando nos plenários e reuniões 

sindicais e que subscrevam, pela sua importância, o Abaixo-assinado: “Por um justo enquadramento de 

carreiras na EDP”, online no seguinte endereço: 

https://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT103288 

Continuamos a apelar a que não hesitem em colocar toda e qualquer dúvida, propostas e problemas através 

dos nossos delegados e dirigentes ou pelos seguintes contactos:   

 

SITE NORTE – site-norte@site-norte.pt                 SIESI – siesi@siesi.pt 

SITE CSRA – sitecsra@gmail.com                         SITE C NORTE – sitecn@net.novis.pt 

SINDICALIZA-TE, NOS SINDICATOS DA FIEQUIMETAL. 

SÓ LUTANDO DEFENDES OS TEUS INTERESSES! 

Lisboa, 29 de Outubro de 2020       

 A Direcção 
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