AOS TRABALHADORES DA EDP
Comissão de Acompanhamento
ou "des-acompanhamento"?!?
Passadas quase 48 horas desde o término da data de votação para a eleição dos Representantes dos
Participantes e Beneficiários na Comissão de Acompanhamento do Plano de Pensões Complementar e do
Plano de Benefícios de Saúde Pós-Emprego da EDP, surge um e-mail em que é afirmado, e citamos:”
informamos que o número de votos expressos foi inferior ao da maioria dos Participantes e Beneficiários”.
Esta informação é inaceitável e demonstra, de modo eloquente, que a EDP quer esconder dos
Beneficiários deste Plano de Pensões a votação verificada!
O Secretário-geral do SINDEL, como trabalhador e como cabeça de lista da Lista A questionou, também por
e-mail, a Willis Towers Watson sobre o resultado das votações e não obteve qualquer resposta. Mais ainda,
os membros ou representantes das listas não foram, sequer, chamados para acompanhar o
encerramento da mesa de voto eletrónica e, assim, conferir e saber os resultados – como ocorre em
qualquer eleição, presencial ou eletrónica e por mais sigilosa que seja!
A EDP – que já por mais de uma vez tem demonstrado à evidência que se julga acima de todas as coisas –
dá deste modo um sinal de desrespeito pela legalidade e pela Democracia, temendo o SINDEL que tenham
razão aqueles que já lhe fizeram chegar a ideia de que estará a ser “cozinhado” um resultado “à medida do
que a empresa quer”!
O Secretário-geral do SINDEL (que, sem sucesso, já tentou saber junto da empresa o que se passa) vai
continuar a encetar contactos até obter resposta.
Entretanto, relembramos que, à data de hoje, Rui Miranda, que como sabem se recandidata, é ainda o
membro da Comissão em exercício, democraticamente eleito pelos trabalhadores desta Casa e
Beneficiários deste Plano!
Comissão de “Des-Acompanhamento” é o que parece que a EDP quer. Mas não vai conseguir.
Enquanto o SINDEL e o seu legítimo representante puderem, vão usar todos os meios ao seu dispor
para que o Fundo continue blindado e salvaguardado em nome de todos os que dele beneficiam!
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