
 

Aos trabalhadores do grupo EDP 

TODOS Á CONCENTRAÇÃO E PROTESTO NO DIA DA ASSEMBLEIA DE ACCIONISTAS! 

Pela valorização profissional e melhores condições de trabalho 

24 de Abril – 15 horas 

Sede da EDP (24 de Julho/Lisboa) 

A presença dos trabalhadores, que se exige que seja de uma ampla participação, é 

fundamental para fazermos ouvir a nossa voz, afirmando que exigimos a valorização 

profissional e das carreiras. 

A PARTICIPAÇÃO NA CONCENTRAÇÃO TEM AUSENCIA JUSTIFICADA. 

Para permitir que a participação seja justificada a Fiequimetal emitiu um pré-aviso de greve 

que vigorará entre as 00 e as 24 horas do dia 24 de Abril de 2019. 

Para os trabalhadores adstritos à reparação de avarias: 

Embora a EDP não tenha colocado a necessidade de prestação de serviços mínimos, o que 

demonstra irresponsabilidade perante as suas obrigações e que, no futuro, não poderá utilizar 

essa argumentação para tentar limitar os efeitos de qualquer greve que se venha a realizar, 

aconselhamos o seguinte procedimento: 

− 

 

− 

A equipa que irá estar nesse dia de disponibilidade assegura o horário normal e depois 

fica naquele regime, normalmente;  

O registo no quiosque deverá ser feito com “greve/serviços mínimos ”, para que seja 

considerado que os trabalhadores estão em greve, mas que terão de ser remunerados; 

Esta situação resulta da responsabilidade das organizações sindicais envolvidas nesta acção e 

que visam salvaguardar qualquer situação de urgente e inadiável, embora por sua exclusiva 

atitude e na defesa dos consumidores. A EDP está mais preocupada a contar o dinheiro, aos 

milhões, que vai distribuir nesse dia aos accionistas. 

Como agir em caso de avaria: 

Importa informar que o trabalhador em greve tem o contrato suspenso e que a prestação de 

algum serviço que seja solicitado e seja alegado como sendo integrado naquele contexto 

(serviços mínimos), só deve ser atendido, ou não, após os trabalhadores contactarem a 

Comissão Coordenadora de Greve, através dos números que abaixo se divulgam. 

Mais uma vez se demonstra onde reside, de facto, a responsabilidade e a grosseira injustiça 

que está a ser praticada pela EDP! 

Comissão Coordenadora de Greve 

Joaquim Gervásio -938190952 Luís Nogueira – 917751427 Augusto Pinto – 969002253 


