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Informação
Aos trabalhadores das Lojas EDP
(SU, E-REDES e Comercial)

O futuro constrói-se
com a nossa organização…
Se dúvidas existissem, a entrega das lojas da EDP a prestadores de serviços
visaram estritamente a procura de cada vez maiores lucros. A receita era já
conhecida e dado que passavam a ser duas a querer obter resultados, os alvos os
trabalhadores e suas condições de vida e de trabalho, a duplicar.
Ao longo dos tempos, o SIESI tem procurado encontrar as soluções que permitam
alterar este quadro com um objectivo muito claro: a integração dos trabalhadores na EDP.
É um caminho que sabemos não ser fácil, mas temos de o fazer. Para isso é fundamental que as empresas,
incluindo o Grupo EDP, admitam a necessidade de acabar com as práticas de baixos salários e direitos,
deixando lugar aos prémios para imprimir estilos e métodos de trabalho que levarão a resultados desastrosos,
num futuro muito próximo.
Nesse sentido, temos feito um esforço muito grande para poder encontrar respostas das empresas que
permitam melhorias efectivas e aqui é que a “porca torce o rabo”, pois os argumentos não batem certo e uns
dizem que a culpa é do cliente e este diz que é das empresas. Nós dizemos mais: É dos dois!
Sem respostas às reivindicações apresentadas e exigindo a garantia dos postos de trabalho, apenas foi
possível estabelecer uma base de trabalho com a Manpower, a qual se mostrou disponível para se procurar
fazer uma análise das situações existentes e suas soluções, tendo garantido que nas suas práticas não seriam
toleradas pressões sobre os trabalhadores, particularmente que possam visar os empregos. Mais, informaram
que não há em curso qualquer redução de trabalhadores.
As restantes empresas não se pronunciaram quanto ao que lhes foi colocado e, assim, iremos avançar com
intervenções ao nível das instâncias oficias que coloquem termo ao “diz que disse” e a um jogo comnstante
com a estabilidade laboral na procura de obterem mais e mais resultados, para eles, claro!
Assim, só a sindicalização e a ligação dos trabalhadores e sua ligação a todo este processo pode permitir que a
nossa intervenção se traduza em resultados.

Somos muitos, muitos mais!
Há um movimento enorme que se desenvolve rápida e determinadamente na mesma exigência de trabalho
com direitos e a necessidade de a EDP assumir os trabalhadores como seus. Os CallCenters de Lisboa, Seia e
Elvas já lutam juntos nesse sentido. Agora, são as Lojas que ficam com o desafio de a eles se juntarem e
dizerem que já ninguém nos pára.
Brevemente iremos desenvolver uma ação de esclarecimento público da situação que
se vive e do que reclamamos, lançando um movimento que só acabará quando as
nossas reivindicações forem satisfeitas.
Os níveis de sindicalização e organização são elevados, base fundamental para termos
garantias de sucesso. Esta situação que acreditamos ser a breve prazo também uma
realidade nas lojas é algo que só pode acrescentar ainda mais as certezas.

Do céu só cai chuva!
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