
Aos trabalhadores das empresas do Grupo EDP

É PRECISO UMA NOVA FASE!
 COM RESPEITO E VALORIZAÇÃO

DOS TRABALHADORES.

Após um ano de 2020 fora do nosso normal, estamos a iniciar um novo capí-
tulo da história do Grupo EDP, que desejamos ser promissor, com a nomeação
do novo CAE, ao qual damos as boas vindas, e com a alteração próxima da
designação da “EDP Distribuição” para “E-Redes”

Não podem, os investidores e o novo CAE, querer uma empresa viável e pro-
dutora de riqueza, esquecendo que a viabilidade e o sucesso da empresa estão
directamente ligados ao esforço dos seus trabalhadores. É fundamental que este
ano se distinga pela valorização de quem trabalha.

Por uma empresa mais equitativa, esperamos do novo CAE do Grupo EDP a
abertura para debatermos e melhorarmos as seguintes matérias:

� Uma justa e real valorização dos salários de todos os trabalhadores;
� Tabela de ajudas de custo de valor único para todos (ajustada pelo valor

mais alto);
� Disponibilidade, descanso entre jornadas e prémio de chamada;
� Actualização das tabelas de actos médicos, tanto nos valores como no

tipo de actos incluídos, e melhorias nos sistemas de saúde do ACT; 
� Subsídio de estudo a descendentes dos trabalhadores; 
� Colónias de férias para os descendentes dos trabalhadores; 
� Processo de avaliação de desempenho, enquadramentos profissionais e

progressões na carreira; 
� Remuneração por antiguidade, prémio de condução, prémio de assidui-

dade; 
� Um benefício em energia, de igual valor para todos (garantindo o valor

mais alto); 
� Aumento do número de dias de férias para todos os trabalhadores; 
� Redução progressiva do horário de trabalho para as 35 horas semanais; 
� Eliminação progressiva das discriminações geracionais existentes.

Não bastam bonitas palavras, é preciso agir na melhoria dos direitos dos traba-
lhadores  do  Grupo  EDP.  Passe  a  administração  das  palavras  aos  actos,  e
garanta-se melhores condições de vida e trabalho a todos os trabalhadores.

Dá o teu apoio, junta-te à luta por estas causas e defende os teus direitos.
Sindicaliza-te nos sindicatos da CGTP-IN!
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