
 

  

Mensagem de Natal 
AOS TRABALHADORES DO GRUPO EDP 

ADMINISTRAÇÃO DEMITIU-SE!!! 
Demitiu-se de melhorar as condições dos serviços de saúde, obrigando os utentes das regiões mais periféricas 
a deslocações cada vez maiores, para serem atendidos (como todos os outros) cada vez pior e desembolsar cada 
vez mais dinheiro. Demitiu-se de cumprir o prometido e proporcionar mais e melhores médicos distribuídos pela 
diversa geografia portuguesa, tanto no litoral como no interior… 

Demitiu-se de resolver as condições do Subsídio de Estudo, afetando acintosamente aqueles que deram filhos 
ao nosso país e os querem formar o melhor possível, dotando-os das melhores ferramentas para enfrentarem 
o mercado de trabalho, que se apresenta cada vez mais infame e competitivo.  Assim como se demitiu da 
resolução do tema das Colónias de Férias esquecendo-se de que as crianças de hoje são os homens de amanhã; 
os acionistas, os trabalhadores, os consumidores – ou seja, os stakeholders – de amanhã e, com certeza, não 
esquecerão como foram (neste caso, não foram) acolhidas. 

Demitiu-se de apoiar os reformados, os pré-reformados, os pensionistas e os trabalhadores no ativo em geral, 
pois nada resolve nem tenta resolver junto da Autoridade Tributária quanto à questão do Benefício da 
Eletricidade que tanto nos aflige e martiriza fiscalmente. É estranho para nós que, com tantos gabinetes 
prenhes de tantos e tão bons profissionais em fiscalidade, não se encontre uma saída para esta nódoa que 
inquina o Protocolo efetuado e tanto perturba os lares de tantos.  

A Administração quanto a nós demissionária acantona-se em desculpas sobre a Autoridade Tributária e 
reafirma a sua renúncia à proteção daqueles que, todos os dias, sustentam a Empresa: os seus trabalhadores. 

Enfim, o C. A. da EDP demitiu-se de apoiar os seus trabalhadores e respetivas famílias, defraudando assim este 
vasto conjunto de homens e mulheres que todos os dias labutam para que a empresa mantenha uma “face 
limpa” e surja aos olhos do público como capaz, eficiente, competente, briosa, atenta e interessada. 

Socialmente, a EDP é transformou-se numa fraude! 

Socialmente, a EDP assume-se como um falhanço! 

A ADMINISTRAÇÃO DO GRUPO DEMITIU-SE DE CUIDAR DOS SEUS!  

NOTA: Não se esqueçam de fazer a justificação de ausências e outras anomalias em Quiosque RH e 
também de dar a leitura de eletricidade nos dias 28 ou 29 de dezembro. Evitarão assim receber no 

sapatinho uma indesejada “prenda” natalícia… 

Feliz Natal, Ótimo Ano Novo. 

SOMOS NÓS QUE FAZEMOS A QUALIDADE DO NOSSO FUTURO! ADERE AO SINDEL! 


