Aos trabalhadores
nas Centrais Térmicas do Pego e Sines
Sindicato das Indústrias Elétricas do Sul e Ilhas

Sem salvaguardar o emprego e os direitos
não há desenvolvimento!
Como temos vindo a informar, o SIESI tem mantido uma intervenção regular junto das
empresas e do Governo, designadamente da tutela da energia (Ministro e Secretário de
Estado), no sentido de acompanhar a evolução do processo de encerramento, exigindo a
defesa do emprego e dos direitos dos trabalhadores das Centrais de Sines e do Pego.
Tendo em conta que a Administração da EDP anunciou e o Governo deu acordo ao fecho
da Central de Sines para uma data substancialmente anterior ao previsto, solicitamos uma
reunião urgente com as várias entidades envolvidas.
Nesse sentido, fomos convocados pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Energia para
uma reunião a realizar hoje, 28 de Agosto, pelas 15 horas, no Centro de Artes de Sines.
Nesta estaria presente o Sr. Secretário, o Secretario Adjunto do Trabalho e da Formação
Profissional, o Sr. Presidente da Câmara de Sines e da Administração da EDP.
Poucas horas antes do início previsto da reunião fomos informados do adiamento da
reunião por motivos totalmente imprevistos, o que nos leva a colocar a necessidade do seu
reagendamento urgente, insistindo nos objectivos imprescindíveis desta e que são a
necessidade da discussão de soluções que defendam os postos de trabalho no imediato.
Tendo por base que a realidade das duas Centrais (Sines e Pego) tem muito em comum, o
SIESI defende que, independentemente dos prazos apontados, as soluções alternativas
devem obedecer a um plano global que, como é óbvio, observe a especificidade de cada
instalação e região.
O SIESI está a criar as condições para a realização de Plenários nas duas instalações,
procurando construir a unidade dos trabalhadores, necessária à defesa do Emprego e da
manutenção dos diretos, salvaguardando igualmente o desenvolvimento económico e
social de cada região.
Algumas dificuldades a ultrapassar prendem-se, com as condições impostas pelo quadro
sanitário que atravessamos, mas que não podemos permitir que se sobreponha aos diretos
e interesses dos trabalhadores, mas esperamos a sua concretização em breve.
31 de Agosto de 2020
A Direcção

 Conta connosco. Contamos contigo!
 Sindicaliza-te!

Filiado na Fiequimetal e na CGTP-IN

Marcamos o tempo com a luta de quem trabalha!
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