
 

  

 

 

 

SINDEL REUNIU COM DIREÇÃO 

DA - SNA EUROPE 
 

Ao tomar conhecimento de que a empresa pretendia descontinuar um benefício que, desde há 
muitos anos, disponibilizava aos seus trabalhadores (serviços médicos “Medicina Curativa”), o 
SINDEL solicitou de imediato uma reunião com a Direção da Empresa, reunião que veio a realizar-
se a 18 de junho de 2020, nas instalações da SNA. 

A reunião, que serviria para nos inteirarmos de pormenores sobre esta pretensão, foi aproveitada 
pelo SINDEL para questionar as razões pelas quais em nenhum momento teve oportunidade de 
abordar qualquer tema com a empresa. A justificação dada pela SNA foi, no mínimo surpreendente: 
pelo facto de reunir mensalmente com a Comissão de Trabalhadores, a SNA espera que seja esta 
a fazer a divulgação aos trabalhadores e aos Delegados Sindicais de outros Sindicatos que não 
integrem a CT. 

O SINDEL manifestou o seu total desagrado com esta atitude e informou que – embora respeite, 
naturalmente, a importância de todas as estruturas representativas dos trabalhadores – nunca 
aceitará submeter-se a ser informado pela CT sobre as negociações com e as intenções da 
empresa. 

Essa responsabilidade – dissemo-lo na oportunidade – é e será sempre da SNA que, ao não 
a assumir, se arrisca a que o SINDEL possa vir a, em diálogo com os seus associados, tomar as 
medidas que estão ao seu alcance e que decerto criariam algum desconforto na empresa. 

Reconhecendo o erro cometido, a Direção da Empresa afirmou que em nenhum momento teve 
qualquer intenção de prejudicar a atuação ou a imagem do SINDEL e garantiu que irá corrigir esta 
atuação, 

De seguida o SINDEL abordou a intenção de terminar com os serviços médicos de medicina 
curativa, que já vigora desde há muitos anos e que, no nosso entender, favorece ambas as partes: 
os trabalhadores, porque não terão de faltar ao trabalho para ir ao Médico Assistente na sua 
Unidade de Saúde Familiar; a empresa, porque beneficia do facto de poder contar com a 
disponibilidade dos trabalhadores, que desse modo não têm de faltar ao trabalho por esses 
motivos. 

A empresa, depois de ouvir o SINDEL, explicou que o serviço em questão tem tido uma utilização 
muito baixa por parte dos trabalhadores, avançando com dados que comprovam que o 
serviço, em média, é apenas utilizado, semanalmente, por seis trabalhadores. Com esta tão 
baixa taxa de utilização, a relação custo-benefício torna, segundo as contas da SNA, impraticável 
manter a verba disponibilizada para este fim; a quantia irá, disse, ser canalizada para outras frentes 
que beneficiarão a maioria dos trabalhadores.  A empresa acrescentou ainda que não tem qualquer 
intenção de prejudicar os seus trabalhadores em matéria de cuidados de saúde, lembrando que já 
disponibiliza também aos trabalhadores um Seguro de Saúde. 

O SINDEL, entendendo em parte os motivos que levaram à decisão da empresa, sugeriu que a 
extinção dos serviços médicos fossem compensada com um aumento de benefícios no 
Seguro de Saúde disponibilizando, por exemplo, a possibilidade de os trabalhadores terem 
vídeo-consultas. 
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A empresa aceitou assumir o compromisso de, antes de terminar a anuidade do Seguro de Saúde, 
promover uma reunião com o SINDEL e demais estruturas representativas dos trabalhadores para, 
em conjunto, encontrarem possíveis melhorias no Seguro de Saúde e, se possível, incluir a 
sugestão do SINDEL. 

O SINDEL vai, pelo seu lado, criar as condições necessárias para ouvir os trabalhadores da SNA 
Europe – em especial os seus associados – de forma a podermos a, com a ajuda de todos, reunir 
um conjunto sólido e coerente de opiniões, sugestões e soluções. 

 

A Verdade é o nosso Argumento. 

O Diálogo, o nosso Instrumento! 
 

 

PROTEGE-TE. SINDICALIZA-TE. ADERE AO SINDEL! 

 
 

Lisboa, 19 de junho de 2020                                                 O Secretariado do SINDEL 

 

Mais informação em: facebook.com/SindelOficial                    www.sindel.pt/        

 

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

