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SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA E DA ENERGIA

AOS TRABALHADORES DO GRUPO EDP
OPA EDP e EDP-R e Afins!!!!!
O SINDEL esteve hoje presente numa reunião convocada pela Administração da EDP, na pessoa do Eng.º.
Miguel Setas, para informar e fazer o ponto de situação da OPA sobre a EDP e EDP-Renováveis anunciada
pela sua já acionista CTG. Com a comunicação da OPA em 11 de maio, este será um processo que demorará
necessariamente de 6 a 12 meses.
Na OPA, a CTG assumiu que pretendia um desenvolvimento sustentável de longo prazo, crescimento, a
manutenção da identidade da EDP como empresa portuguesa, cotada em bolsa e com a sua sede em Lisboa,
assim como a manutenção da sua autonomia e de uma política de dividendos estável e ainda focar a EDP
como um centro de negócios nas Américas, na Europa e nos países de expressão lusófona. Para a EDP-R
assumiu a manutenção e continuidade do negócio e o seu caracter autónomo.
A EDP continuará a ser vista como referência no sector energético e focada nos objetivos assumidos. Os
trabalhadores e as suas estruturas continuarão a ser informados do desenvolvimento do processo. Para a
Administração da EDP é assumido a manutenção dos direitos dos trabalhadores e a manutenção do papel
social da Empresa.
Num comentário, o SINDEL referiu que era muito importante dar um sinal aos trabalhadores de que esta
OPA não colocaria em causa o ACT e os seus benefícios contratuais. O SINDEL referiu igualmente que era
preciso a EDP demonstrar, com outras posições, que os retrocessos das últimas negociações nada tinham a
ver com esta situação.
Estando marcada uma nova reunião plenária de negociação para 20/6/2018, o SINDEL espera que a EDP
retome o diálogo social de forma séria, revendo as suas últimas posições sobre o Subsídio de Estudo a
Descendentes e Campos de Férias, pois só assim a discussão agendada sobre o Plano de Saúde nos poderá
fazer crer que estamos perante uma discussão de boa fé!
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