
 

  

 
 

 AOS UTENTES DA SÃVIDA 
Posto Médico de Vermoim – Outra Vez? 

 

Pode ser falta de bom-senso; pode ser ausência de profissionalismo; pode, até, ser que a 
SÃVIDA tenha decidido “brincar às escondidas” com os seus utentes do Posto Médico de 
Vermoim. Ou, então, esteja a tentar “medir-lhes o pulso” – a eles e ao SINDEL – para perceber 
a força que têm e até onde estão dispostos a ir na defesa dos seus interesses. 

É sabido que, em resposta a inquietações expressas pelos trabalhadores e ecoadas pelo 
SINDEL, a empresa argumentou que “durante o período de férias, existiu algum mau 
entendimento sobre o Posto Médico de Vermoim”, dando informações que nos permitiram 
comunicar a os utentes, enfermeiros e médica que, após as suas férias, o Posto Médico 
retomaria o normal funcionamento. 

Veio, agora, a SÃVIDA contactar os profissionais de saúde, avisando que o posto passaria a 
prestar serviço apenas metade do tempo! Mas agora vivemos conforme o “tempo”, ao sabor 
do improviso? A empresa bem sabe – porque o SINDEL já lho disse com toda a clareza, que 
mesmo as horas que os profissionais de saúde estão, em condições normais, no Posto 
Médico são insuficientes! E agora fazem isto? Nas costas dos sindicatos e contra as 
necessidades dos trabalhadores? 

O SINDEL, que está, desde o primeiro momento, a acompanhar este processo – ou melhor, 
esta brincadeira de mau gosto –, já está em contacto com Utentes e Equipa Médica; e iremos 
até ao fundo desta questão! 

Não é admissível que a empresa assuma um diálogo de compromisso e se feche numa 
prática de abandono em toda a linha – até naquela que envolve a saúde e o bem-estar dos 
que por ela deram, dão e darão o melhor de si! 

 

REFORÇA QUEM TE DEFENDE, SINDICALIZA-TE, ADERE AO SINDEL! 

 

O Secretariado do SINDEL                          26/09/2022 
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