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SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA E DA ENERGIA

AOS TRABALHADORES DAS LOJAS EDP
SINDEL REÚNE COM EDP SOLUÇÕES COMERCIAIS E…

GREVE MANTÉM-SE!
Após a emissão do pré-aviso de Greve para o dia 2 de março, a Administração da EDP Soluções Comerciais
respondeu à solicitação de uma reunião que o SINDEL há muito lhe havia dirigido no intuito de discutir as
várias situações anómalas – pendentes e mais recentes – que mancham a situação profissional e social de
quantos trabalham nas Lojas EDP. Essa reunião foi realizada hoje ao meio-dia.
Relativamente à matéria que motiva a forma de luta de 2 de março, a EDP informou-nos que o Caderno de
Encargos (que, vá-se lá saber porquê, continua irracionalmente a não nos ser facultado) é claríssimo no que
respeita aos salários-base dos trabalhadores. Repetimos: no mínimo, os assistentes terão que ter um
salário-base 10% acima do Salário Mínimo Nacional (SMN); as 2ªs linhas terão que ter, no mínimo, um
salário-base 20% acima do SMN e os Chefes de Loja terão que ter, também no mínimo, um salário-base
40% acima do SMN. Todas as outras rubricas salariais, da iniciativa e responsabilidade de cada empresa, não
podem, segundo a EDP e nos termos do referido Caderno de Encargos (para nós “Fantasma”), ser incluídas
no salário base para que se atinjam as referidas percentagens. Fica assim demonstrado, uma vez mais! que
este tipo de empresas utiliza todas as artimanhas para sugar o salário dos seus trabalhadores! Ora, em
nosso entendimento, um grupo empresarial com as responsabilidades, a visibilidade e a postura (pelo menos
ao nível das aparências, neste caso eventualmente explicitadas no tal Caderno de Encargos “fantasma”) do
Grupo EDP não pode assobiar para o lado e viabilizar este tipo de comportamentos!
Foi-nos também concedido que falássemos sobre as questões de Segurança nas lojas. Surpreendentemente
(ou talvez não: a EDP Soluções Comerciais é um enorme caixão de surpresas…) foi-nos dito que iria ser
revisto o Plano de Segurança, já com 2 anos! Sinal claríssimo de que as suspeitas e as denúncias do SINDEL
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tinham toda a razão de ser: este “Plano de Segurança” é mais um “fantasma”, nunca foi totalmente
cumprido!
Chamámos também e novamente a atenção para a questão dos horários dos trabalhadores em serviço nas
Lojas do Cidadão, em que todo o tipo de artimanhas é utilizado para desrespeitar direitos e regras básicos –
sem que a EDP se importe ou se imponha na defesa dos que vestem a sua camisola!
Como já começa a ser normal, a EDP SC “empurra” os problemas para os seus “empreiteiros”, recusando-se
sequer a fiscalizar o cumprimento daquilo a que (segundo nos diz, claro, lá estão os “fantasmas”…)
contratualmente os obriga! Requintadamente insólito…
Assim, continuam válidas todas as razões para os trabalhadores das Lojas EDP marcarem uma posição no
próximo dia 2 de março ao aderirem massivamente à greve convocada pelo SINDEL.
• Pela atualização dos salários-base, cumprindo os requisitos definidos pela EDP nos cadernos de
encargos;
• Pela manutenção, nos termos contratuais, das restantes rubricas salariais;
• Pela melhoria das condições de trabalho, nomeadamente no que diz respeito à Segurança;

A Verdade é o nosso Argumento. O Diálogo, o nosso Instrumento!

VAMOS DAR-LHES 100%!
ADERE À GREVE NACIONAL DE 2 DE MARÇO DE 2018
DÁ MAIS FORÇA À TUA VOZ, SINDICALIZA-TE, ADERE AO SINDEL!
Lisboa, 23 de fevereiro 2018

Mais informação em:
www.facebook.com/SindelOficial
http://www.sindel.pt

