
 

  

 
 

AOS TRABALHADORES DA EDP 
 

SECRETÁRIO GERAL DO SINDEL DEMITE-SE  
DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO ESQUEMA DE SAÚDE 

 
 
 

O Sindicalismo tem como função mais nobre a defesa dos interesses, expectativas e direitos 
dos trabalhadores. E é também por isso que se impõe que os sindicalistas ajam, sempre, no 
respeito pelos mais rígidos princípios éticos e, enfim, que façam da coerência uma forma de 
ser e de estar no terreno que pisam. 

O SINDEL, nos termos do Anexo VIII do Acordo Coletivo de Trabalho em vigor na EDP, integra a 
Comissão de Acompanhamento do Esquema de Saúde, estando aí representado pelo seu 
Secretário-geral. 

Lembra-se que a principal função desta Comissão é acompanhar, em nome dos utentes e 
beneficiários, o cumprimento na prática das disposições regulamentares acordadas; mas 
também propor medidas e soluções que permitam melhorar a atuação do prestador de serviços 
de Saúde – a SÃVIDA. 

É, em nosso entender, vocação e dever desta Comissão fazer com que o nível de prestação da 
SÃVIDA não apenas se mantenha, mas aumente, garantindo um desempenho de excelência – 
que, aliás, já teve num passado ainda não muito longínquo, como é reconhecido pelos seus 
utentes, que evocam esses tempos com saudade e se consideravam, então, beneficiários 
privilegiados de um serviço diferenciador pela positiva. 

Lamentamos, contudo, que por razões de exclusiva responsabilidade da EDP, seja cada vez mais 
difícil caminhar nesse sentido. Os serviços da SÃVIDA degradam-se de dia para dia; as relações 
entre utentes, funcionários e médicos são cada vez menos afáveis; paira no ar a sensação de 
que é, mesmo, objetivo do Grupo EDP acabar com esta empresa de cuidados de saúde. 

Atendendo a este panorama, impunha-se que o Secretário-geral do SINDEL tomasse uma atitude 
e colocasse um ponto final na situação que o fazia cair na incoerência de, integrando a Comissão 
de Acompanhamento (e estando, assim, “dentro do sistema”) tivesse, depois, de o criticar 
enquanto sindicalista. 

Foi assim que, com a consciência de que o passo que dava era o meio adequado para defender 
os justos interesses dos trabalhadores, apresentou nesta data a sua demissão de membro da 
Comissão de Acompanhamento da Saúde. 

O SINDEL vai, agora, proceder à sua substituição por outro seu dirigente. 

A nomeação do Secretário-geral e não de outro representante, procurou dar, em 2015, um sinal 
sobre qual a importância que o SINDEL considerava que esta Comissão tinha para os seus 
associados e para os trabalhadores em geral. Era fulcral, pensámos, dar credibilidade e força ao 
Esquema de Saúde, sobretudo numa altura em que os utentes foram chamados a aumentar a 



 

 

sua contribuição financeira, no intuito (dizia a Empresa e todos acreditámos) de defender a sua 
manutenção e garantir a sua sustentabilidade. 

O que se vem passando de então para cá tem sido um processo de degradação contínua, aqui e 
ali um com sinal positivo, como foi o caso da criação do Portal do Utente, pelo qual o SINDEL 
tanto lutou e que, finalmente, entrou em funcionamento (ainda que incipiente), há cerca de dois 
anos. 

Mas isso não basta! E os sinais negativos são crescentes, não augurando nada de bom para o 
futuro, já que nos mostram uma empresa que considera os encargos com a Saúde dos seus 
trabalhadores como mais um peso negativo no seu orçamento. Nega, assim, aos seus 
trabalhadores, a face socialmente responsável e benfazeja que vira para o exterior! 

Para o SINDEL, o Esquema de Saúde consagrado no ACT nunca será uma arma de arremesso 
político! Mas continuaremos a exigir a sua manutenção e melhoria; a denunciar todas as 
inconformidades de que tivermos conhecimento; a apoiar até às últimas consequências as 
reclamações que lhe forem sendo apresentadas pelos seus associados; e, sobretudo, a lutar por 
um Esquema de Saúde na EDP que cumpra os desígnios para que foi criado e que preste aos 
trabalhadores o serviço de excelência que eles merecem e pelo qual pagam, já, um preço elevado! 

Contem connosco, com o nosso empenho e com a nossa coerência! 

 

JUNTA-TE AOS QUE SE PREOCUPAM E TE PROTEGEM! 

 SINDICALIZA-TE, ADERE AO SINDEL! 
 
 
 
 
 
 

 
Lisboa, 27 de outubro de 2021      O SECRETARIADO DO SINDEL 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/SindelOficial       https://www.sindel.pt 


