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REESTRUTURAÇÃO DA EDP SOLUÇÕES COMERCIAIS (2)
O SINDEL reuniu novamente com a EDP Soluções Comerciais onde a Administração nos informou sobre o
desenvolvimento do processo da reestruturação em curso, a saber:
- Os trabalhadores já foram informados sobre o processo e suas etapas;
- Apenas foi solicitada informação complementar, que foi prestada;
- Em março, os trabalhadores serão cedidos ocasionalmente segundo a empresa, utilizando as minutas do
ACT;
- Em setembro os trabalhadores serão cedidos de forma definitiva às empresas, utilizando também as
minutas previstas no ACT.
O SINDEL, porque no passado existiram algumas situações em que as minutas foram alteradas ou o modelo
não foi o adequado à situação, solicitou à Administração para ter conhecimento das minutas que vão ser
utilizadas, para que possamos fazer uma análise das mesmas, verificar a sua adequação e comunicar a nossa
opinião aos nossos associados e aos restantes trabalhadores envolvidos.
Contudo, um problema se nos depara para já e que não foi inteiramente esclarecido na reunião. Qual a
razão pela qual aos trabalhadores que serão colocados nas suas empresas de origem, lhes será solicitado
que tenham que assinar um contrato de cedência ocasional?
Em nosso entender, nessas situações, o procedimento mais correto seria pura e simplesmente a revogação
da cedência ocasional vigente e que lhes permitiu passar da sua empresa de origem para a EDP-SC.
Como até ao momento já muitos trabalhadores se nos dirigiram com esta última dúvida, o SINDEL
aconselha a que, até à verificação dos documentos pelos nossos serviços jurídicos e esclarecida a questão
do retorno às empresas de origem, nenhum trabalhador deve assinar qualquer documento.
Oportunamente daremos mais informações sobre este processo!

DÁ MAIS FORÇA À TUA VOZ, SINDICALIZA-TE, ADERE AO SINDEL!
Lisboa, 28 de fevereiro 2018
Mais informação em:
www.facebook.com/SindelOficial
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