
 

 

Aos trabalhadores do grupo EDP: 

A quem interessa a pressão da Engie? 
 

Chegou ao conhecimento da Fiequimetal um documento apresentado pela Engie, alegada compradora 
das centrais hidroeléctricas que a EDP pretende vender no rio Douro. 

Os documentos em questão levantam algumas questões que a Fiequimetal quer ver respondidas por 
quem de direito. 

 Em primeiro lugar como pode uma empresa que pretende comprar, com a conivência da EDP, 
iniciar uma consulta aos trabalhadores sem que o Estado Português se tenha ainda 
oficialmente pronunciado sobre o negócio? É que o estado é o concedente das licenças que a 
EDP pretende vender. 

 Em segundo lugar, e por imposição da lei (artigos 285º e 286º do CT, na redação da Lei nº 
14/2018 de 19 de Março), não foi ainda feita a informação aos representantes dos 
trabalhadores, a prestar pelo transmitente e adquirente, sobre a data da transmissão, motivos, 
consequências e medidas em relação a estes bem como sobre o conteúdo do contrato entre 
transmitente e adquirente (artigo 286º, nº 1 do CT). 

 Também não foi ainda efectuada a consulta obrigatória aos representantes dos trabalhadores, 
com vista a acordarem as medidas a aplicar aos trabalhadores, na sequência da transmissão, 
como obriga a lei (nºs 3º a 5º do artigo 286º do CT na atual redação). 

 Acresce a isto que o Ministério do Trabalho tem, de qualquer forma, de ser obrigatoriamente 
informado, pelo transmitente, do conteúdo do contrato entre transmitente e adquirente (nº 8 do 
artigo 285º do CT). 

Não é de todo aceitável que a Engie e a EDP estejam a ignorar os representantes dos trabalhadores e 
a desrespeitar a lei. 

É também ilegal e muito suspeito que pressionem os trabalhadores com prazos para um pré-acordo 
quando os tramites legais ainda não estão a decorrer. 

Voltamos a perguntar: A quem interessa esta pressa?  

Com toda a certeza não interessa aos trabalhadores. 

Apelamos aos trabalhadores envolvidos que nos façam chegar quaisquer duvidas que queiram colocar 
através dos dirigentes ou delegados sindicais ou directamente para os mails abaixo 

 Fiequimetal – geral@fiequimetal.pt 

 SITE NORTE – site-norte@site-norte.pt 

 

Sindicaliza-te nos sindicatos da Fiequimetal. 

Juntos somos mais fortes! 

Lisboa 28 de Abril de 2020 

A Direcção 
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