AOS TRABALHADORES DA EDP
CONCUR – UM BOM EXEMPLO DE UM MAU TRABALHO
Como bem sabem os que diariamente lidam com a situação, multiplicam-se as complicações
geradas pela criação da nova ferramenta de processamento de despesas de deslocação em serviço,
CONCUR.
Há trabalhadores que estão a receber em duplicado o pagamento devido, isto é, logo após a
introdução dos dados em CONCUR e depois, novamente, no recibo de vencimento.
Foi um erro para o qual o SINDEL, oportunamente, chamou a atenção da empresa. Segundo esta, em
setembro, todos os trabalhadores aos quais era necessário proceder a acerto, foram contactados
para darem o seu acordo ao método e ao ritmo de restituição (que, em alguns casos, atingia valores
da ordem dos 400€).
Mas, afinal e pelos ecos que nos chegaram, isso não aconteceu com todos. Em reunião com a EDP
apresentámos casos em que os trabalhadores nem sequer foram contactados e outros em que, à
falta do acordo, a empresa retirou pura e simplesmente o valor pago em excesso. Num caso
específico, o trabalhador deu o aval para a restituição do valor em duas vezes e a empresa acertou o
valor de uma única vez. Quase nos faz pensar que quem contacta com os trabalhadores tem
problemas de audição; ou então, a exemplo do que acontecia com frequência nos anos 90, há “linhas
cruzadas” e ouvem-se as chamadas do vizinho.
A empresa ficou de averiguar o que se tinha passado e chamar os responsáveis por estes contactos
para lhes pedir explicações. Aguardemos…
A estas anomalias junta-se, agora, uma obscura novidade para a qual lançamos um novo alerta e
pedimos especial atenção: quando os processamentos salariais decorrem e os vencimentos são
pagos, recebe-se posteriormente um correio eletrónico, eventualmente do easy4you em que é
indicado que há um valor a acertar por parte do trabalhador que para isso, deverá fazer uma
transferência bancária para um NIB indicado.

►

É nossa análise e opinião que NÃO DEVEM FAZER qualquer transferência bancária. Correções de
vencimento são e devem ser feitas como sempre o foi até hoje, pelo departamento responsável! Que
empresa é esta que apresenta lucros milionários e necessita de transferências bancárias dos
trabalhadores para acertar as suas contas do mês? Se há erros, deverão ser corrigidos pela empresa
– a começar por esse enorme erro, para o qual o SINDEL muito tem apontado, da diminuição drástica
de trabalhadores da EDP Valor!
Entregar fora ou diminuir recursos em trabalhos e tarefas que mexem diretamente com questões
delicadas para os públicos interno e externo não compensa! Pelo contrário, prejudica gravemente a
coesão da organização e a imagem que esta levou tantos anos a formar!

ESTÁ NA HORA DE ACORDAR, DE VOLTAR A FAZER BEM!
APOSTA NO RIGOR E NA QUALIDADE! ADERE AO SINDEL!
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