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SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA E DA ENERGIA

AOS TRABALHADORES, REFORMADOS,
PRÉ-REFORMADOS E PENSIONISTAS DO GRUPO EDP
Realizou-se ontem, dia 27, uma reunião Plenária entre Sindicatos e EDP, no intuito de se continuar a discussão
dos assuntos em que temos divergido. Sem prejuízo das questões que estão em cima da mesa por via das
reuniões intercalares já realizadas, ficou acordado entre todas as estruturas a seguinte metodologia:
Enquanto se vão negociando as questões ligadas à Saúde (guia do utente; reembolsos; especialistas e tabela
de atos médicos; Comissão de Acompanhamento) para as quais será necessário recolher elementos que
poderão levar algum tempo a reunir, falar-se-á ao mesmo tempo e por esta ordem, do Subsídio de Estudo a
Descendentes, das Colónias e Campos de Férias e da dupla tributação fiscal na Concessão da Energia.
Para resolver de uma vez por todas estas divergências com a EDP, o SINDEL está a elaborar novas propostas
que apresentará aos trabalhadores nas visitas aos locais de trabalho que está a começar a realizar.
Na reunião de ontem esteve presente uma representante da Sãvida para informar sobre as alterações ao
processo de reembolso dos atos médicos. Assim, a partir do dia 1 de outubro, os utentes podem também
entregar nas portarias do seu local de trabalho ou em outros locais de trabalho onde as houver, os pedidos
de reembolso. Embora os pedidos possam ser enviados todos juntos (em envelope fechado, com a
identificação do utente e com a inscrição “reembolsos médicos”), deverá ser preenchido um pedido por cada
ato médico.
Para os trabalhadores no ativo vai haver informação na Intranet sobre o andamento dos pedidos de reembolso
e, em novembro, seguirá para todos, juntamente no boletim de remunerações, informação detalhada acerca
dos reembolsos pagos.
O SINDEL continuará a veicular junto da EDP as anomalias que, entretanto, forem detetadas – e que pedimos
aos trabalhadores que nos façam chegar por todos os meios que colocamos ao seu dispor.

ADERIR AO SINDEL É REFORÇAR O SINDICALISMO ATENTO, ATIVO E DE PROPOSIÇÃO!
Lisboa, 28 de setembro de 2017
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