
 
  

 
 

 
É HORA DE MOSTRAR O DESCONTENTAMENTO E DAR FORÇA À NEGOCIAÇÃO. 
 

24 DE ABRIL PROTESTO JUNTO À ASSEMBLEIA DE 
ACIONISTAS 

 
A FIEQUIMETAL está a organizar um protesto pelas 15h do dia 24 de Abril, junto à assembleia de 

acionistas da EDP que se vai realizar na sede da Empresa na Avenida 24 de Julho, nº12 em 

Lisboa. 

 Este é o local ideal para que administração e acionistas vejam que os trabalhadores estão 

descontentes e querem melhorias da sua situação profissional. 

 

 

 

 

  

 
OS TRABALHADORES DA EDP NÃO ESTÃO CONDENADOS A PERDER DIREITOS E A 

VER O SEU TRABALHO DESVALORIZADO. 

 

Existe actualmente de Norte a sul do País um grande descontentamento dos trabalhadores da 

Empresa que é transversal a diversos grupos profissionais e que a Administração já não consegue 

esconder. 

A desvalorização das carreiras profissionais e a pressão colocada nas hierarquias para que estas 

levem os trabalhadores a executar, com carácter regular, funções que não estão compreendidas na 

definição das suas competências, bem como o desrespeito pelos descansos entre jornadas de 

trabalho, a distribuição pelos accionistas e conselho de administração de milhões e milhões de euros 

ao mesmo tempo que para os salários ano após ano a Administração cria cenários fictícios para 

justificar actualizações de salários sempre longe das suas reais capacidades, são aspectos que 

fazem parte de um clima de paz podre existente hoje na EDP.  

A FIEQUIMETAL conhece a existência das desigualdades na contratação e de atribuição salarial aos 

trabalhadores contratados após 2013, conhece a realidade em que trabalhadores mais jovens com 

um largo conjuntos de competências e que têm sido subcarregados de tarefas sem a devida 

valorização do seu trabalho e entende que é necessário corrigir as injustiças à data da sua 

contratação. 

Atendendo à natureza das tarefas e às condições em que trabalhadores com as mesmas categorias 

profissionais foram anteriormente contratados, a FIEQUIMETAL defende que nenhum trabalhador 

deva ser enquadrado, à data da contratação, numa base remuneratória abaixo da BR4. 

 

GANHAR FORÇA E BALANÇO PARA OUTRAS NEGOCIAÇÕES 

 

 Foi possível, na fase final da negociação da tabela salarial deste ano, levar a Administração a 

reconhecer a necessidade de discutir as carreiras dos trabalhadores mais recentes na EDP. Passo 

importante, mas que por si só não significa nada, se os trabalhadores não se envolverem, dando 

mostras do seu descontentamento e aspirações e agirem de forma unida para que os representantes 

dos sindicatos da Fiequimetal á mesa das negociações tenham mais força e capacidade para levar a 

Por forma a garantir que todos possam participar foi emitido para esse dia um pré-aviso de greve. 

Assim, os trabalhadores que não tenham outra forma para justificar a ausência ao serviço para a 

participação na concentração, estão cobertos legalmente pelo pré-aviso e tem a sua ausência 

justificada.  

 



 
 

 

 

 

 

 

administração da empresa á satisfação das reivindicações dos trabalhadores. 

Até porque a administração pode tentar uma manobra dilatória para atrasar as negociações como 

aliás já está a tentar ao pretender por na acta, não o compromisso assumido de que as 

alterações às carreiras terão efeito a 1 de Janeiro de 2019, mas uma formulação que afirma 

que serão aplicadas “no ano corrente”. 

Não poderemos nunca dar acordo a este tipo de manobras. 

 

UMA LUTA DE TODOS: 

JOVENS, MENOS JOVENS, QUADROS, ADMINISTRATIVOS E TÉCNICOS 

  

Ao participarem neste protesto os trabalhadores da EDP estarão a dar força aos sindicatos para as 

reivindicações que tantas vezes fazem nos locais de trabalho. 

Esta é uma luta dos trabalhadores mais jovens pela valorização das suas carreiras e dos seus salários, 

mas também uma luta dos trabalhadores com mais antiguidade pois estão a apoiar quem vai dar 

continuidade aos direitos por si adquiridos e que em alguns casos transitam até à reforma. 

É uma luta de todos, pois, após a negociação das carreiras outras matérias como, a qualidade dos 

serviços de saúde da (Sã Vida), os subsídios de estudo e as colónias de férias terão que ser 

negociadas. 

  

Esta é uma luta de todos os trabalhadores independentemente da sua filiação sindical. Luta que 

terá tanto mais força quanto maior for a participação e envolvência dos trabalhadores. 

  
A FIEQUIMETAL estará à mesa de negociações com um espírito combativo e com vontade de negociar 

uma verdadeira resposta aos problemas dos trabalhadores da EDP e nunca para fazer favores à 

administração. 

No entanto, como se tem provado, para ir mais longe é necessário transformar o descontentamento em 

luta e esta em força. 

SINDICALIZA-TE NOS SINDICATOS DA FIEQUIMETAL. 

JUNTOS, OS TRABALHADORES DA EDP TÊM MAIS FORÇA. 
 

Lisboa, 11 de Abril de 2019                                                             O secretariado da Fiequimetal 

 




