
 

   

 
 

 

ALTERAÇÕES AO PLANO “FLEX” 
 

A Fiequimetal alerta os trabalhadores do grupo REN para as manobras da administração em torno das 

comparticipações para o seguro de saúde do sistema “Flex” - plano apenas acessível aos trabalhadores que 

não têm disposições transitórias decorrentes do ACT2000. 

 Tal como seria expectável o FLEX tem tido uma grande utilização pelos trabalhadores da REN, em especial 

na componente da saúde, tendo muitos inclusive optado por um plano superior ao “plano base”. 

Com o pretexto do aumento substancial da sinistralidade, de 39% para 158%, valores apurados pela 

Companhia de Seguros e que aliás carecem de confirmação, foi colocada, e em alguns actos médicos, 

aumentada, a franquia pedida aos trabalhadores para 1ª utilização (por utente) de itens como consultas de 

especialidade, exames, ambulatório, estomatologia, etc…. 

A título de exemplo, para um agregado familiar de maior dimensão o pagamento de taxa de 1ª consulta para 

todos os membros do agregado familiar seria sem dúvida um claro impedimento ao acesso a cuidados de 

saúde. 

GATO ESCONDIDO COM O RABO DE FORA 
 

Na verdade a administração escondeu o gato mas deixou-lhe o rabo de fora ao afirmar que assume o 

acréscimo em causa mas mostrando que, na realidade, do que se trata é de um pretenso aumento dos 

encargos para os trabalhadores, que tudo faremos para impedir uma vez que consideramos que é algo que 

seria escandaloso. 

Assim, exigimos á administração que demonstre cabalmente o referido aumento da sinistralidade, que 

caracterize se é laboral ou simples aumento de utilização fora desse domínio. 

 Os trabalhadores associados nos sindicatos da FIEQUIMETAL afirmam o seu total descontentamento com 

as alterações e afirmam que qualquer alteração ao que está estabelecido deve ser objecto de negociação 

com os sindicatos como legítimos representantes dos trabalhadores. 

 

SINDICALIZA-TE! 
Só unidos conseguiremos defender os direitos laborais 
Lisboa, 05 de Julho de 2017     O Secretariado da Fiequimetal 

COMUNICADO 
Aos trabalhadores do grupo REN 


