
Caros Colegas,

Realizou-se o Plenário da Organização de Reformados do SINAPSA, que contou com a participação interessada de 

vários Colegas, presencialmente nas instalações do Sindicato no Porto e em Lisboa, para além da participação por 

videoconferência de muitos outros.

Planos de Saúde na Reforma e Pré-reforma versus Serviço Nacional de Saúde

Do contributo dos participantes constatou-se que as seguradoras comprometem-se a realizar seguros aos 

trabalhadores reformados e pré-reformados em condições idênticas àquelas atribuídas aos trabalhadores no activo.

No entanto, passado algum tempo, alteram as condições contratuais, aumentando significativamente os prémios e 

reduzindo coberturas ou impondo franquias e co-pagamentos superiores, passando os contratos para condições 

idênticas às praticadas com um qualquer cliente. 

Deixam, assim, de assumir qualquer encargo com aqueles que tiveram décadas de dedicação e empenho às 

empresas, apesar todas afirmarem que estão no mercado com preocupações sociais.

A actividade seguradora gerou no ano transacto um lucro de 649 milhões de euros. Em anos anteriores, os lucros do 

sector foram igualmente generosos (milhões de euros); por isso, não faz qualquer sentido a degradação verificada 

dos planos de saúde dos trabalhadores reformados e pré-reformados.

Sugestões para a intervenção sindical

üNa formalização de futuros acordos de pré-reforma, com o apoio da Direcção, tentar salvaguardar as 

alterações contratuais dos Seguros de Saúde;

üCelebrar mais Protocolos, como o que está em vigor com a Cruz Vermelha Portuguesa, de forma a haver mais 

alternativas para os Colegas que pagam muito pelos seus Prémios de Seguros de Saúde ou não têm sequer 

qualquer cobertura garantida.

Reivindicações do SINAPSA para a melhoria do bem-estar e qualidade de vida dos trabalhadores 

reformados e pré-reformados

?Actualização das Pensões e Complementos de Reforma, por forma a repor o poder de compra perdido;

?Defesa e reforço do Serviço Nacional de Saúde;

?Atribuição de Médico e Enfermeiro de família para todos os utentes;

?Regularização das listas de espera para consultas de especialidade;

?Assegurar programas de rastreio oncológico e reforçar os Serviços de Saúde Mental;

?Alargar a rede pública de cuidados continuados e cuidados paliativos;

?Continuação da vacinação anti-covid associada à vacinação anti-gripal;

?Promover a mobilidade e o combate ao isolamento, alargando a experiência do passe intermodal, existente 

nas áreas metropolitanas do Porto e Lisboa, a todos os distritos do País.

Temos de apoiar a Direcção na sua acção quotidiana, bem como participar nas acções que o movimento sindical leve 

a efeito para a defesa dos nossos direitos. 

A união de todos será, como sempre, determinante!

Iniciativas a levar a efeito pelo Organismo de Reformados

Programas a enviar oportunamente

Participa! Juntos temos mais força!
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Comunicado N.º 1
27 Junho 2022 

22 de Setembro

28 de Outubro

Visita ao Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento

Dia Mundial do Idoso: debate, com convidados, sobre os problemas dos reformados


