
 

  

 

 

 
 

AOS TRABALHADORES DO GRUPO EDP  
REUNIÃO COM O ADMINISTRADOR EXECUTIVO ENG. MIGUEL SETAS 

 

Realizou-se dia 15.7.2020 uma reunião dos Sindicatos representativos dos trabalhadores com o 
Administrador Eng. Miguel Setas, detentor do Pelouro de Recursos Humanos no Conselho de 
Administração Executivo do Grupo EDP.  

A reunião, convocada pela EDP para que se falasse, muito em particular, dos três principais temas 
que afetam o Grupo, no presente, iniciou-se contudo com um realce muito especial sobre a forma 
como se encerrou o último processo de discussão da nova tabela salarial e, também, sobre a 
importância da negociação do Protocolo estabelecido para os Trabalhos em Tensão. 
 

1. PROCESSOS DE SUSPENSÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
EXECUTIVO DO GRUPO EDP E DO PRESIDENTE DA EDP RENOVÁVEIS 

A EDP, não se pronunciando sobre o caso em concreto, realça a forma rápida e eficaz como a 
Empresa respondeu e procedeu à reorganização necessária e sublinha que a nova equipa dirigente 
da empresa pretende continuar a aprofundar o relacionamento com os representantes dos 
trabalhadores, buscando um clima de confiança e de coesão. Miguel Setas afirmou, mesmo, que 
vai estar mais tempo em Lisboa, sobretudo nesta fase.  
 

2. ALIENAÇAO DE SEIS CENTROS PRODUTORES HÍDRICOS  

O Eng.º Miguel Setas, agora também membro da Administração da EDP Produção, informou das 
reuniões que já tiveram lugar entre todas as partes, incluindo, por solicitação do SINDEL, com os 
serviços do Ministério do Trabalho. Espera – afirmou – que o processo se encerre sem problemas 
e com o respeito por todas as expectativas justamente alimentadas pelos trabalhadores 
abrangidos. 
 

3. ENCERRAMENTO DA CENTRAL DE SINES 

Com a Central de Sines em produção intermitente e sem a importância que já teve na rede elétrica 
nacional, a EDP decidiu o seu encerramento mais cedo, em 2021. Apenas irá funcionar mais seis 
meses, para “queimar” o carvão armazenado. O descomissionamento e desmantelamento da 
Central durará cerca de 5 anos. A EDP pretende utilizar Sines no desenvolvimento do projeto de 
produção de hidrogénio e aproveitar os trabalhadores da Empresa que não tiverem condições para 
serem envolvidos em processos de mobilidade, pré-reforma e reforma, nesse projeto. Quanto aos 
prestadores de serviços, a EDP pretende envolvê-los no processo de desmantelamento da Central 
e também nos novos projetos. 
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Quanto ao primeiro ponto, o SINDEL interveio afirmando que, obviamente, não se pronuncia sobre 
os processos que estão onde devem estar: na justiça. 
 

A propósito do período conturbado que a Empresa atravessa – e ao qual o coletivo dos seus 
trabalhadores não é, naturalmente, alheio – o SINDEL sugeriu que, sobretudo nesta altura, se devem 

promover mais reuniões da Administração com os parceiros sindicais, pois só esse clima de 
informação constante pode criar condições para que os trabalhadores continuem a sentir-
se cabalmente informados e, desse modo, possam desempenhar as suas funções – vitais 
para a Empresa – em clima de paz social e de coesão!  
 

Sobre os Centros Produtores Hídricos do Douro que neste momento se encontram em processo de 
alienação, o SINDEL reiterou que pretende tão somente que sejam assegurados, pelas formas 
adequadas, os direitos e benefícios contratuais dos trabalhadores envolvidos. Ficou claro para a 
Administração da EDP que, embora para o SINDEL o diálogo seja sempre a forma adequada de 
enquadrar esta situação, não deve subsistir qualquer dúvida de que o nosso Sindicato recorrerá a 
todos os mecanismos ao seu dispor para assegurar esses direitos. O SINDEL frisou, na 
oportunidade, que combaterá eventuais pressões sobre os trabalhadores, como já foi tentado – o 
que naturalmente lamenta. 
 

Sobre a antecipação do encerramento da Central de Sines, o SINDEL alertou para que deve procurar-
se essencialmente que a situação de todos os trabalhadores – EDP e prestadores de serviço – seja 
tida em conta e defendida a respetiva dignidade. 

 

PARA CADA PROBLEMA, UMA SOLUÇÃO. 

ALINHA-TE COM QUEM FAZ! ADERE AO SINDEL! 
 

 

Lisboa, 15 de julho de 2020                                                 O Secretariado do SINDEL 

 

 

Mais informação em: facebook.com/SindelOficial                       www.sindel.pt 

https://www.facebook.com/SindelOficial
https://www.sindel.pt/

