AOS TRABALHADORES DO GRUPO EDA
SINDEL REÚNE COM DIRETORA REGIONAL DA ENERGIA
Na sequência da constituição do novo Governo Regional, do conhecimento do Programa do Governo
e das várias notícias que têm sido tornadas públicas e que envolvem o Grupo EDA, o SINDEL solicitou
uma reunião à Secretaria Regional do Transporte, Turismo e Energia.
No dia 28 de janeiro, o SINDEL reuniu em plataforma digital com a Diretora Regional da Energia, Dr.ª
Joana Rita em representação do Secretário Regional. O objetivo da reunião foi centrado naquelas que
serão as orientações estratégicas para o Grupo EDA, por parte do Governo Regional.
Apresentámos as nossas preocupações, em defesa da qualidade do emprego proporcionada pelo
Grupo EDA e que constitui um fator de segurança para muitas famílias dos Açores. Referimos que
atualmente todas as empresas do Grupo EDA têm regulamentos coletivos de trabalho, Acordos de
Empresa, que naturalmente contamos continuar a ver respeitados e cumpridos.
O SINDEL está ciente do ataque que tem sido feito a algumas empresas do Grupo EDA, só porque a
Região detém 50,1% da EDA. Lamentamos o paradigma da nossa sociedade, que critica as empresas
do Setor Publico Empresarial Regional (SPER) que dão prejuízo; mas, ao mesmo tempo, tenta denegrir
e destruir valor às empresas que dão lucro – o caso das do Grupo EDA.
Alertámos que qualquer alteração introduzida na estrutura do Grupo deve ter como base critérios de
gestão empresarial e não políticos, para que se não repita o erro da NORMA AÇORES, que na
reestruturação do SPER levada a cabo pelo anterior Governo foi alienada por decisão política devido a
fortes pressões que não tiveram em conta os interesses dessa empresa, do Grupo EDA e da Região.
Foram dois longos anos em que os trabalhadores e famílias sofreram. Também relembrámos que já
antes a GLOBALEDA havia sido parcialmente alienada e que o processo tinha corrido mal, tendo-se
alterado o capital social, do qual neste momento o Grupo EDA apenas detém 74,9%.
Da parte da Diretora Regional, que registou as nossas preocupações, ficou o compromisso de as
transmitir ao Secretário Regional, ficando nós a aguardar uma resposta cabal sobre o Plano
Estratégico para o Grupo EDA.

O SINDEL ESTÁ ATENTO E PRONTO A ATUAR NO INTERESSE DE
TODOS, SEMPRE!
Lisboa, 02 de fevereiro 2021
Mais informação em: facebook.com/SindelOficial
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