
 

 

 

 

                            

 

Aos trabalhadores do grupo EDP: 
 

Mais um capítulo a acrescentar à saga do subsídio de estudo… 
 

Como já era expectável a reunião plenária de ontem,18 de Novembro, transformou-se, outra vez, numa história 
interminável de vontades e intenções, Mas, no concreto, a empresa nada adiantou, muito menos apresentou propostas,  

Assim, reuniões Plenárias e Bilaterais demonstram uma ausência de resultados porque a administração, insistindo na 
receita, não apresenta nada de concreto e continua a exigir consensos, sabendo que é sempre provável que alguém se 
coloque de fora. 

De fora ficam muitos trabalhadores que continuam a ver os seus direitos prejudicados por esta “brincadeira” de mau 
gosto e que tem, também, servido para adiar outras matérias  

Da parte da Fiequimetal já não há nada – mas, mesmo nada- que possa justificar esta sucessão de reuniões, onde as 
conversas são iguais e os resultados apresentados cada vez mais reduzidos. A administração está no seu terreno, andar 
às voltas e não sair do mesmo sítio!  
 

Outras matérias… 
É óbvio que o “empurrar com a barriga” a negociação do subsídio de estudo tem servido, como antes dizemos, para 
atrasar a negociação de outras matérias. No entanto, da parte da administração veio a intenção, daquelas de que está o 
“inferno cheio”, de até dia 9 de Dezembro, trabalhar com os sindicatos a melhoria de outras situações. 
 

Não deixaremos de apresentar as propostas, cada vez com mais firmeza! 
Esperamos que o CAE assuma uma postura construtiva na negociação, demonstrando que quer trabalhar para melhorar 
direitos, pois da nossa parte não vamos desistir de dar voz às pretensões e expectativas dos trabalhadores de melhoria 
das suas condições de vida e trabalho, nomeadamente: 

O valor da disponibilidade, criando um valor igual para todos os trabalhadores, indexado pelo menos à BR17. 

A revisão da tabela de ajudas de custo que deve ser de valor único e ajustado à realidade actual. 

As progressões nas carreiras, reduzindo os tempo de passagem entre Br’s e Letras. 

A melhoria do plano Flex, mais precisamente o anexo IX, como é o caso do aumento do valor da na fatura da 
eletricidade que deve ser igual para todos os trabalhadores para alem de outras rúbricas. 

A criação de um prémio de chamada para todos os trabalhadores, para se pagar a disponibilidade imediata que se 
“exige” a muitos trabalhadores sem que estejam de serviço. 

Podem os trabalhadores da EDP contar com a Fiequimetal e os seus sindicatos para lutar pela melhoria das suas 
condições de trabalho, pois tem de ser reconhecido o seu esforço diário, determinante para os resuiltados da empresa. 
 

EDP Soluções Comerciais 
Fomos informados por parte da administração que esta empresa do Grupo EDP tem o seu fim anunciado para os 
primeiros meses do ano.  

Foi garantido que os 125 trabalhadores serão colocados nas empresas SU (Serviço Universal), E-Redes (ex-EDP 
Distribuição) e EDP Comercial. 

 Estaremos atentos a este processo e a todas as consequências que poderão dele vir. OS trabalhadores podem contar 
com o nosso apoio em todas as questões necessárias. 
 

SINDICALIZA-TE, NOS SINDICATOS DA FIEQUIMETAL 
 

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

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

 

Lisboa, 19 de Novembro de 2020     

 A Direcção da Fiequimetal 
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