
Sindicato das Indústrias Eléctricas do Sul e Ilhas 

Informação   
Aos trabalhadores das Lojas EDP/Comercial 

         Alteração de horários                
Segundo as informações detidas, a EDP Comercial pretende 
alterar o horário das “Lojas de rua”. 

A politica do facto consumado mantem-se como uma prática, 

onde se pretende que os trabalhadores sejam apenas 
“soldadinhos que marchem a compasso” ao invés de parte 

integrante e imprescindível do processo, pois conhecem a 
realidade melhor que ninguém e a utilidade das medidas. 

Por outro lado, permitiriam, desde logo, prever e solucionar as 
condições negativas que podem resultar deste processo. 

A lei é clara quanto à necessidade de auscultação prévia dos trabalhadores e às condições 
relacionadas com a parentalidade (maternidade) e outras situações que possam acarretar 
custos/prejuízos acrescidos para os trabalhadores e que podem ser imputados às empresas. 

Mais, os contratos de trabalho que tenham estabelecido um horário concreto entre a empresa e 

o trabalhador só podem ser alterados por acordo. 

Por outro lado, é claro que o período de trabalho, se a porta encerrar às 18 horas, tem a 
probabilidade – muita - de ser alargado para além do permitido e previsto, considerando que a 

lei admite um período de 15 minutos de tolerância para acabar tarefas imprescindíveis, mas 
este excesso tem de ser pago ao perfazer 4 horas ou no fim do ano civil. 

Mas, como os tempos vão ser maiores, como vão ser tratados? E nas lojas onde apenas existe 

uma segunda linha, nas férias, por exemplo, como vai ser? Alguém vai fazer mais de 9 horas de 
trabalho, de certeza. 

É claro que não estão em causa as necessidades que se podem colocar no funcionamento das 
Lojas, mas sim a forma de tratar as situações e o estabelecimento de regras, terminando o 

habitual: “desenrasquem-se”!  

O problema é que o tratar o caso com as vantagens da participação dos envolvidos, 
demonstraria a inutilidade do “espectáculo” montado à volta destas alterações e o grupo que se 

junta em volta dos estudos, apresentações e outros altos discernimentos 
sobre o que todos já sabem há muito e ninguém ouve nem valoriza. É que, 

lamentavelmente, falamos de uma minoria que mantém uma mente 
envelhecida e que acha que não somos pagos para pensar e aí têm razão: 
pois não o somos sequer para trabalhar, que é bem mais difícil. 

Estamos cá, sempre! 

Os direitos exercem-se, estando sindicalizados, informados e com o Sindicato 

a intervir nas situações sempre que necessário. 

Assim, solicitamos que nos contactem e retirem as vossas dúvidas, considerando que nem todas 
as situações são iguais. 

Do céu só cai chuva! 
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