
Sindicato das Indústrias Eléctricas do Sul e Ilhas 

Informação   
Aos trabalhadores das Lojas EDP/Comercial 

Ainda, sobre a alteração 
dos horários… 

Em sequência do nosso último comunicado, confirma-se que as 

empresas que prestam serviços para a EDP Comercial, nas lojas 
designadas “de rua”, estão informar da pretensão de as lojas 

estarem abertas até às 18 horas, criando um novo horário, 
rotativo à semana e a partir de 1 de Junho, das 9,30 às 18,30 
horas, com uma hora de almoço. 

Embora existissem indicações de que existiria um “projeto 
piloto” até meados de Setembro, o que não consta da informação escrita que foi enviada aos 

trabalhadores, não podendo ser assegurado se em todas as situações o foi, o que pressupõe 
que não há limite de duração nesta alteração. 

É necessário perceber que os trabalhadores não podem ser “cobaias” e que as suas condições 

de vida familiar e social não podem ser alteradas por experiências ou tentativas de “estrelato”. 

Lamentavelmente, tudo se passa sempre da mesma forma. A EDP quer assim e quem não quer! 

Dialogar e aferir das dificuldades, remunerar e valorizar as tarefas e as responsabilidades nem 
sabem o que é isso. Ficam os “prémios” onde todos ganham à custa de quem vende e, por isso, 
os “massacres e bombardeamentos”. Isto sim é fácil! 

Claro que a organização do trabalho assumida pela EDP, usando as empresas para esconder as 
suas responsabilidades e outras acções, devia era já ter tido a decisão coerente e em 

conformidade com a lei de integrar os trabalhadores das lojas e de outros prestadores de 
serviços nos seus quadros. 

Uma empresa que lucra milhões e ganha prémios de familiarmente responsável não pode ser 

uma das maiores criadoras de trabalho com baixos salários e outras práticas laborais de 
extrema instabilidade. A EDP merece, por isso, a consideração de ser a maior criadora de 

trabalho precário em Portugal e a vangloriar-se do que ganha com isso. Vergonha! 

Este é um assunto que a muito curto prazo vai ter de ser discutido entre todos e acabar por 
uma vez com esta prática de “gato escondido com rabo de fora” exigindo o que é nosso por 

direito: sermos EDP em pleno e não na farda e em dar a cara. 

Como proceder: 
Sobre os horários, e não só, as dúvidas existentes, pois há várias situações que podem 
condicionar as alterações, os trabalhadores devem entrar em contacto connosco para que se 
possa enquadrar cada caso no seu dispositivo legal. 

Estamos cá, sempre! 

Os direitos exercem-se, estando sindicalizados, informados e com o Sindicato a intervir nas 
situações sempre que necessário. 

Aproveitamos para solicitar que nos enviem os endereços eletrónico próprios. Para o efeito 

basta remeter para o mail geral (siesi@siesi.pt) indicando o seu endereço, a loja e o nome 
próprio e o apelido. 
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