
 

 

 

 

 

 

                              

 

 

Aos trabalhadores do grupo EDP: 

Negociações continuam … mas a passo de caracol! 

A CNS/FIEQUIMETAL voltou a afirmar na reunião de 30.09.2020 a necessidade de rapidez nas 

negociações referentes ao subsídio de Estudo a descendentes. Por um lado para que se possa aplicar 

este ano letivo e por outro para se poder avançar para outras matérias pendentes. 

Temos de passar à fase de negociar o subsídio de disponibilidade, as progressões nas carreiras e as 

ajudas de custo, cujo escalão mais baixo já é inferior ao Subsídio de Refeição Para além de outras 

matérias que se manifestam de necessária abordagem. 

 Aproveitando a atual situação de pandemia, causada pelo COVID-19, a Administração informou que irá 

proceder a um teste de teletrabalho estendendo essa situação até 15 de Janeiro.  

Alertamos que o teletrabalho é um regime de prestação de trabalho que tem que ser discutido e 

abordado atentamente. Ainda está por confirmar quais os benefícios e consequências, para os 

trabalhadores, inerentes ao mesmo.  

Os trabalhadores podem contar com a nossa disponibilidade para esclarecer qualquer dúvida que se 
mostre como necessária neste quadro. 

A administração voltou a informar que irão ser entregues dois documentos sobre os direitos e deveres 
dos utentes da Sãvida para clarificar o Anexo VIII do ACT, referente à “Saúde” . O problema é saber 
quando. 

Mais uma vez afirmamos que é possível e necessário melhorar as condições de vida de quem trabalha 

na EDP, com os trabalhadores e o reforço da sua organização e mobilização 

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, 01 de Outubro de 2020      

          A Direcção 
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