
Sindicato das Indústrias Eléctricas do Sul e Ilhas 

Aos trabalhadores das Lojas 

da EDP comercial, E-Redes e SU 

a Greve foi esmagadora 

Agora não nos param! 

O encerramento de um numero de lojas muito significativo, as 
condições muito afetadas no funcionamento em poucas outras, abafam a aparente normalidade num 
grupo muito reduzido. 

Ficou expressa a condenação de processos e práticas salariais de miséria e a necessidade de melhores 
condições de trabalho e o reconhecimento remuneratório das exigências e responsabilidades. 

Aos trabalhadores, todos, um abraço fraterno pela forma como reforçaram a nossa intervenção e 
defesa que temos feito em seu nome, junto das empresas e do destinatário único do trabalho: o Grupo 
EDP. 

Sem qualquer dúvida, venceu a afirmação de que foram ultrapassadas algumas limitações e receios, 
imperando uma postura séria e responsável que afirma: estaremos cá para dar o nosso melhor, mas 
com respeito e direitos. 

Os que não se juntaram a nós, desta vez, merecem uma palavra de apoio para que na próxima seja 
diferente. Esta greve permitiu também perceber interesses que procuram impor constrangimentos e 
outros aspectos que ainda possam condicionar uma expressão total, mas lá iremos! 

Nada mais ficará igual… 

Se no caso da EDP Comercial eram evidentes os motivos e os particulares de algumas tropelias, a E-
Redes junta mais uma palavra quase uníssona de que há muito para fazer. A SU acompanha este 
movimento, fechando uma unidade de todos os trabalhadores, independentemente do projecto. 

Acabou o mundo das promessas e ilusões. Do céu só cai água. 

A prioridade é já o amanhã. Centramos, agora, as atenções numa nova jornada, a curto prazo que 
permita fazer confluir todos, incluindo os Call Centers, num dia, hora e local, exigindo o fim das 
políticas que semeiam precariedade e, mais: ostentam riqueza pedante e arrogante do alto dos seus 
milhões. O resto são palavras de propaganda ofensiva de que os trabalhadores são a maior riqueza, 
mas depois tentam dar “pontapés no cú das notas”! 

Sindicaliza-te!                                                                      

A sindicalização é imprescindível para a nossa organização colectiva na defesa dos nossos direitos e 
interesses. Quanto mais fortes, mais determinante será a nossa intervenção. 
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