
Aos trabalhadores da EDP

Matérias assinaladas pelo CA 

na última reunião!
Durante a última reunião plenária de dia 15.09.2021 a Administração abordou vários

temas para além das matérias em negociação.

Reformas e pré-reformas
A administração pretende negociar um protocolo a aplicar, segundo afirmaram, aos

trabalhadores que entrem em pré-reforma no futuro e que permita definir exactamente os
termos em que se processará essa situação.

Para a Fiequimetal está perfeitamente claro que os trabalhadores  não podem ser
prejudicados e,  portanto,  deverá  ser  aplicado  o  protocolo  aprovado  em  ACT.  Não
deixamos, no entanto, de evidenciar que a empresa reconhece, com esta intenção, a
ilegalidade que está a cometer ao pretender forçar a reforma na idade pessoal e não na
idade legal de reforma.

Saúde
Foi dada a informação que os médicos da Sãvida têm agora já a funcionar a ligação

dos sistemas da Sãvida com o do SNS, já sendo possível, por exemplo, a marcação da
“consulta a tempo e horas” directamente pelo médico assistente com unidades de saúde
externas (por exemplo IPO, cuidados respiratórios domésticos, etc…).

As  guias  de  consulta  passam  a  ser  virtuais  (electrónicas)  e  serão  enviadas
directamente para os especialistas deixando o utente de ter que se preocupar com isso.

Foi ainda informado que a Sãvida vai proceder este ano, tal como fez no ano passado,
a uma campanha de reserva de vacinas da gripe junto das entidades oficiais. Pretende-
se  que  este  ano  o  número  seja  aumentado,  pelo  menos  para  cobrir  o  número  de
inscrições que foram feitas no ano passado.

 Aproveita-se  para  deixar  o  email  do  gabinete  do  utente  savida.gabinete-do-
utente@edp.pt que  deverá  ser  utilizado  sempre  que  entendam  solicitar  alguma
informação,  apresentar  uma reclamação ou mesmo apresentar  qualquer  sugestão de
melhoria.

Programa de ajustamento de efectivos (PAE)
A administração informou que este ano irá decorrer mais um PAE, para o qual serão

contactados os trabalhadores que a administração achar que têm condições para saírem.
Alertamos todos os trabalhadores para que analisem detalhadamente as propostas

que a administração lhes apresentar e que contactem o sindicato para aconselhamento e
enquadramento dos possíveis efeitos.

Junta-te à luta.

                     Juntos somos mais fortes.

                                        Sindicaliza-te nos sindicatos da FIEQUIMETAL

Lisboa, 20 de Setembro de 2021

A Direcção da Fiequimetal


