
EDP distinguida com nível de excelência como empresa 

familiarmente responsável 

Aos trabalhadores nas Lojas EDP  

Comunicado/Informação 

Sindicato das Indústrias Elétricas do Sul e Ilhas 

Covid 19 e os “ataques”... 

Unidos, sindicalizados e informados 

é a única garantia de resultados! 
Tentativa de “lay-off” anulada constitui aviso sério às empresas 

e demonstra que não podemos ficar calados! 
 

O SIESI tem vindo insistentemente a defender que a entrega de actividades essenciais da empresa 
a terceiros (prestadores de serviços) apenas teve como objectivo baixar salários e direitos dos 
trabalhadores, o que se tem refletido nos lucros milionários que se conhecem. 

Nessa base, a EDP é responsável pela criação de um mercado de trabalho precário, com salários e 
direitos “rapados até ao osso”, pois para além do que ganha, têm de lucrar também as empresas 
contratadas. Quem trabalha fica com as “migalhas”. 

À necessidade de se criarem soluções para afastar este quadro precário voltaremos em breve, 
logo após conseguirmos ganhar esta batalha que travamos contra esta pandemia, o que nos leva, 
no entanto, a uma preocupação com a saúde de todos e que desejemos que estejam bem, assim 
como as suas famílias. 

A posição da EDP… 

Através do seu Presidente (Dr. António Mexia), tem sido reafirmado a necessidade de “tratar” dos 
da casa, onde as lojas, os CallCenters e outros não podem ser excluídos, bem como de ajudar a 
sociedade e o país. Inevitavelmente a saúde e as condições económicas são as prioridades! Por 
isso, as palavras só podem ter um sentido: a garantia de que os trabalhadores não serão alvo de 
atitudes que ponham em causa o seu profissionalismo, dedicação e rendimento. 

As empresas que prestam os serviços e as suas soluções… 

Logo que a situação teve um desenvolvimento que aconselhava medidas de contingência, as lojas 
da EDPD e SU encerraram, mostrando-se impossível manter uma situação onde nem as condições 
sanitárias estavam resolvidas, tendo sido até, em muitos casos, os trabalhadores a adquirir os 
produtos. As da EDP Comercial, iam resistindo, pois os números das vendas são o mais importante 
e os trabalhadores os menos importantes. Aliás, o receio de que o encerramento das lojas pusesse 
a descoberto muitas questões, pode não ser alheio a tudo isto. 

A pressão efectuada pelo SIESI desde o início deste lamentável momento que atravessamos levou 
a que a situação tivesse de se estender a todas as Lojas e ao CallCEnter entrar em teletrabalho, 
embora com algumas falhas, embora menores. 

Empresas procuram descartar a “ galinha dos ovos de ouro” 

em altura de não pôr, mas tramaram-se! 

Mas, foi por pouco. A passada semana, particularmente nas Lojas da Egor, uma das empresas 
anunciou ter negociado, embora não se saiba com quem, nem com que condições, uma situação 
de “Lay-off”, outra estaria a tentar pressionar para que fossem colocadas férias (Manpower) e 
outras que ainda não temos informações, o que não deixaria de estar presente na terceira 
empresa (Armatis). 



A intervenção feita junto da EDP levou à anulação da pretensão de “lay-off” na EGOR, pois não há 
coincidências, e a outras que estivessem em cusso ou em preparação nas outras duas empresas. 

Tal só é possível quando criamos condições para podermos estar unidos, sindicalizados e 
organizados, recorrendo ao Sindicato para que intervenha nas condições que possam colocar em 
causa os direitos. 

Sabemos que o momento é complexo, por isso mesmo é também propício a que existam 
aproveitamentos para aplicar medidas ilegais e à revelia dos trabalhadores.  

Estaremos cá para ajudar nos problemas, mas nunca para apenas para os criar. Defendemos os 
direitos e sabemos que os trabalhadores têm deveres, o que nunca pode ser confundido com ter 
apenas a obrigação de gerar lucros! 

 Conta connosco. Contamos contigo! 

 Contacta-nos pelos meios a seguir indicados e passa a informação aos teus 
colegas. 

A todos muita saúde e até um dia destes, em que já possamos falar olhos nos olhos! 

 

A Direcção/6 de Abril de 2020 

 

Nota: Informa-nos do teu e-mail para uma informação mais completa e rápida. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Marcamos o tempo com a luta de quem trabalha!   
Av. Almirante Reis, 74-G, 4.º, 5.º e 7.º - 1150-020 Lisboa  

 Telef: 21 8161590 ● Fax: 218161638 ● siesi@siesi.pt ● www.siesi.pt 
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