
 

 

 

 

                            

 

Aos trabalhadores do grupo EDP: 

Subsídio de Estudo 

Um processo sem espaço para mais adiamentos! 
 

Passados 3 meses de uma pretendida negociação sobre o subsídio de estudo para os descendentes dos 

trabalhadores e pensionistas, verifica-se que a Administração mantém uma postura de arrastar a sua 

resolução efetiva. 

Aliás, não é uma atuação que prime pela inovação pois são anos sucessivos com propostas que têm 

de ser aceite por todos, e depois já não, mas afinal parece que sim. 

Neste registo apenas ganham os resultados da empresa à custa de uma matéria que devia merecer a 

maior disponibilidade da administração, considerando o seu destino: o apoio ao ensino!  

Para os sindicatos da Fiequimetal importa clarificar completamente a questão, através de uma 

aplicação justa nos seus valores e alargando o número de trabalhadores abrangidos. 

É hora de a Administração, sem mais adiamentos, passar da palavra ao papel e assumir uma proposta 

concreta, definindo a sua posição sobre as condições de acordo ou da falta deste. 

A Fiequimetal lembra que existem diversas formas de alargar o número dos abrangidos, mesmo sem 

alterar o conteúdo do ACT, nomeadamente alterando as matérias pecuniárias que contam para o 

limite dos 6 IAS e atribuindo valores ao pré escolar que agora não é abrangido. 

Esta quarta feira, dia 18 de Novembro, na reunião plenária de negociações, se esta situação não 

evoluir no sentido antes referido, será a altura de se poder dizer e colocar a apreciação e decisão dos 

trabalhadores do grupo EDP o caminho a tomar. 

É importante que a Administração entenda que o respeito passa por sermos práticos, objetivos e 

claros nas posições que assumiu quanto à resolução de um conjunto de temas. A não ser assim, 

apenas se poderá retirar a ideia de que se anda a tentar procurar criar um quadro de desvalorização da 

mesa negocial, apoiando campanhas que se têm esforçado para dividir e desmotivar os trabalhadores. 

Trabalho é encontrar soluções e não problemas! 

 

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, 17 de Novembro de 2020     A Direcção da Fiequimetal 
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