
 

 

24 DE ABRIL CONCENTRAÇÂO JUNTO À ASSEMBLEIA 

DE ACIONISTAS 

MOSTRAR UNIDADE, EXIGIR A VALORIZAÇÃO DAS CARREIRAS 

E DAR FORÇA À NEGOCIAÇÃO 

 

Atualmente existem muitos motivos para lutar na EDP, a começar pela exigência de 

respeito e de valorização do trabalho e dos trabalhadores. 

Antes de mais é inquestionável a injustiça de, ano após ano e em simultâneo com a 

distribuição de milhões de 

euros pelos acionistas da 

EDP, a administração optar 

por, no que diz respeito à 

valorização dos trabalhadores, 

adoptar uma política de 

redução das verbas 

disponíveis para pagamento 

de salários. 

Situação e atitude negocial 

que tornam as negociações de 

tabela salarial constantemente 

mais difíceis. 

Além dessa realidade que se 

vive na EDP, a política de 

redução de pessoal, também a ser executada pela administração, levou a que vários 

trabalhadores estejam sobrecarregados de tarefas sem que tenham a devida 

valorização salarial. 

A acrescer a isto, e embora o número de trabalhadores contratados seja muito reduzido 

para as reais necessidades da empresa, foram ainda criadas desigualdades salariais 

entre os trabalhadores contratados imediatamente antes e após a aprovação do 

ACT 2014. 

Outras matérias existem, como os subsídios de estudo, as colónias de férias e a 

qualidade dos serviços da Sãvida que requerem uma negociação séria e com um 

desfecho satisfatório para os trabalhadores ao contrário do que tem vindo a acontecer.

O que 

foi? 

 



 

                        
 

MAIS DO QUE LAMENTAR É NECESSÁRIO TOMAR POSIÇÃO 

Há muito que se fala nos locais de trabalho da EDP sobre a importância de os trabalhadores 

voltarem a dar a cara pela defesa dos seus direitos. Esta é altura certa uma vez que se 

iniciaram as negociações sobre a valorização das carreiras dos trabalhadores mais recentes. 

A Administração iniciou o processo com uma mão cheia de nada pois apenas disse que é 

necessário averiguar quantos são os abrangidos e depois se veria. 

A reivindicação dos Sindicatos da FIEQUIMETAL assenta na premissa que todos os 

trabalhadores devem de entrar na BR4. 

Esta não será uma negociação fácil e por esse motivo é necessário o apoio de todos os 

trabalhadores: mais recentes, com maior antiguidade, eletricistas, administrativos e quadros. 

Também a filiação sindical não 

importa. Importa sim lutar para 

garantir direitos e valorizar o 

trabalho de cada um. 

Dia 24 de Abril todos os que 

concordam com a 

necessidade de melhorar as 

suas condições de trabalho 

devem agir em consciência e 

participar na concentração e 

greve, independentemente se 

o colega do lado participa ou 

não. 

Uma certeza existe: a 

FIEQUIMETAL terá tanto mais força nas negociações quanto maior for aquela que os 

trabalhadores lhe vão dar no dia 24 de Abril ao participarem no protesto. 

Os trabalhadores interessados em participar nesta ação podem contar com a organização 

de transportes por parte da FIEQUIMETAL e dos seus sindicatos. 

Lisboa 18 de Abril de 2019     o Secretariado da Fiequimetal 

Confiamos que os trabalhadores saberão estar do lado 

certo: o lado da justiça e da defesa dos seus direitos. 

Sindicaliza-te nos Sindicatos que defendem os teus 

direitos. 




