
Aos trabalhadores da Central do Pego  
 e prestadores de serviços 

  

Sindicato das Indústrias Elétricas do Sul e Ilhas 
 

Encerramento no horizonte... 

Imprescindível uma intervenção 

informada, consciente e coletiva! 

Como já tínhamos tido a oportunidade de colocar aos trabalhadores que laboram na Central 

do Pego, integrando os quadros da PEGOP ou com vínculos a prestadores de serviços, o 

encerramento da Central, no final do ano de 2021, potenciará possibilidades, caso não 

sejam acauteladas as situações que daí podem decorrer, de graves efeitos laborais e sociais, 

considerando que, neste momento, muito tem sido falado, mas obra... 

O SIESI tem vindo a discutir esta matéria com a empresa e o governo, sendo que a Pegop nos 

tem transmitido ter opiniões e propostas que possam minimizar a situação, mas que 

dependem do poder politico e, neste contexto, ouvem-se muitas ideias e projetos, embora 

tudo muito envolto numa “miscelânea” de hipóteses, o que é sempre algo preocupante pela 

dispersão e falta de rigor.  

Muito recentemente, e sem prévia abordagem com os representantes dos trabalhadores, a 

EDP anunciou, de um dia para o outro, o encerramento da Central de Sines a 1.1.2021. 

Tal é tão mais grave quando a EDP defendia um descomissionamento bastante mais tardio e 

que o governo indicava, no seu programa eleitoral, entre 2025 e 2030. 

Este é o perigo das promessas e das palavras sem consistência, de mera circunstância e que 

não resistem a qualquer negócio ou interesses com origens inconfessadas ou talvez não. 

Assim, entendemos que não vamos ter tempo para adiar mais uma conversa com os 

trabalhadores da Central, o que foi sendo atrasado face à situação pandémica que 

atravessamos, não tendo sido nunca limitada a sua realização pela empresa, desde que 

observadas as normas e regras emanadas da DGS. 

Estamos, dessa forma, a preparar a realização de uma reunião com os trabalhadores a curto 

prazo, procurando a melhor forma de o permitir concretizar. 

Como solicitámos uma reunião ao governo com caracter de urgência, iremos aguardar uns 

dias, permitindo que se possa ter mais alguns elementos que nos ajudem a ter um resultado 

o mais objectivo possível, por forma a permitir uma análise e decisão com a tranquilidade 

decorrente da realidade e não de meros cenários. Para qualquer informação que seja 

necessária, podem contactar-nos pelos meios que divulgamos. 

A Direção 

22 de Julho de 2020 
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