Aos trabalhadores do grupo EDP:

É necessário acelerar as negociações
Há muito para melhorar
Recomeçaram hoje, 09.09.2020 as negociações das matérias pendentes interrompidas devido ao
período de ferias.
Nesta 1ª reunião plenária voltamos à discussão referente ao subsídio de estudo a descendentes.
Ficamos à espera que a Administração apresente a sua proposta para esta matéria.
Pretendemos a conclusão deste processo durante este mês, por forma a ser aplicado no próximo ano
lectivo e a garantia de uma verdadeira mais valia para os trabalhadores da EDP.
No entanto a CNS/FIEQUIMETAL reiterou a necessidade de rapidez nas negociações referentes ao
subsídio de Estudo a descendentes, pois é urgente iniciar o debate do maior número de matérias, dando
solução aos problemas dos trabalhadores do grupo EDP.
É nossa pretensão que após a conclusão da negociação do subsídio de estudo se inicie a negociação
da melhoria das ajudas de custo e do subsídio de disponibilidade, entre outras matérias. Há caminho
para melhorar as condições de vida de quem trabalha na EDP.
No contexto desta reunião colocamos ainda à Administração várias questões.
No que concerne à saúde levantamos o problema sentido pelos utentes da Sãvida, com a dificuldade de
acesso aos postos médicos e os seus serviços, como exemplo da redução de pessoal medico ou de
enfermagem, entre outros.
Sobre o teletrabalho, entendemos que deve a administração justificar o porquê desta urgência em testar
este regime de trabalho e refletir em conjunto com os sindicatos sobre quais as condições no futuro, pois
os prós e contras deste modelo de trabalho devem ser devidamente debatidos.
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, 10 de Setembro de 2020

A Direcção

