
Os trabalhadores 
e os «Encontros EDP»

Estamos desencontrados!
Novamente voltamos a este local, onde a administração da EDP nos

vai brindar com a imagem virtual de uma empresa de excelência e, dessa
forma, procurar anestesiar a realidade do dia-a-dia: as exigências, injusti-
ças e discriminações que são hoje um lugar comum na empresa. 

Os milhões vão ser muito falados, bem como os investimentos, especi-
almente nos EUA, e os chorudos dividendos obtidos à custa da alienação
do património público e da soberania nacional, algo que é despiciendo e
não merece que percam tempo.

Vão falar de descarbonização e do clima, sem apresentarem verdadei-
ras alternativas para os trabalhadores, sem falar de criação de postos de
trabalho e de valorização das funções e carreiras.

Não vão dizer ali dentro, mas nós insistimos em dizer aos trabalhado-
res e à população, que a EDP teve, só nos últimos três anos, mais de
3500 milhões de euros de lucros, que engordaram as contas dos accio-
nistas e nada geraram de positivo para a economia nacional  e para o
País, porque em grande parte esses milhões voaram para o estrangeiro.

Claro que dirão palavras cuidadas ao milímetro e entusiasmantes. São
assim estes «encontros».

O desencontro está no bolso dos trabalhadores e na forma como fa-
zem de «colaborador» um sinónimo de «trabalha em prol dos resultados
estritamente para accionistas e remunerações inaceitáveis dos gestores».

Para esse desencontro entre aquilo que nos dizem e aquilo que sabe-
mos e sentimos, a nossa resposta é dar mais força à reivindicação:

• Aumento de salário de 90 € para todos;
• Valor mínimo do subsídio de disponibilidade indexado à BR 17 

ou seja 2,74€/hora;
• Fim das discriminações entre trabalhadores “Flex” e “não Flex”;
• Valorização das carreiras profissionais;
• Reenquadramento dos trabalhadores que desempenham funções

de nível superior;
• Fim da precariedade laboral através do recurso a «prestadores 

de serviços».

Lisboa, 5 e 6 de Fevereiro de 2020 
O Secretariado da Direcção Nacional


