
 

  

 
AOS TRABALHADORES EDP  

A Flexibilidade tem de ser já 
  
Hoje os trabalhadores da EDP acordaram com um presente e o Natal é só no Domingo. À “boa” 

tradição da EDP, contornando os sindicatos, o plano FLEX agora já é mais abrangente:  

• Os trabalhadores podem tirar dias de descanso (até 3) em troca da alocação de 

créditos, mas tem de decidir já; pagar para descansar?!? E como é feito o cálculo?!? 3 

créditos são 3 dias?!? 

• Os trabalhadores podem pagar o que falta da fatura da eletricidade em troca da 

alocação de créditos, mas tem de decidir já; e o aumento do Plafond Anual como temos 

vindo a pedir. 

• Os trabalhadores podem pagar aos veterinários dos seus animais de estimação em 

troca da alocação de créditos, mas tem de decidir já. 

• Aumento de 100 Créditos; e os restantes trabalhadores não têm aumento do 

Plafond?!? 

 

A EDP “dá” (sem dar) um aumento de “esmolas” que só o aumento do prémio do seguro engole 

de uma vez e ainda fica com fome.  

 

Então! já decidiu alocar? Olhe que esgota o prazo e se ficar sem prazo, a EDP permite que o 

remanescente seja aplicado no mês seguinte, mas não nos três pontos acima, para esses tem 

de escolher já. Então e agora, já decidiu alocar? 

 

O SINDEL relembra a EDP que o Anexo IX do ACT da EDP, no seu Artigo 7 diz assim no seu 

ponto 1: O trabalhador é o decisor único da construção do pacote de benefícios que, EM CADA 

MOMENTO, considera mais adequado. Limitar a FLEXibilidade ao início da anuidade parece-

nos uma inFLEXibilidade. É também uma infelicidade que a EDP continue a ignorar os apelos 

do SINDEL para este ser envolvido nestas decisões, evitava algumas vergonhas.  

 

DÁ MAIS FORÇA À TUA VOZ, SINDICALIZA-TE, ADERE AO SINDEL! 
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