Bom dia camaradas,
Irão decorrer nos dias 14 e 15 de Junho de 2022 as eleições para a Comissão de
Acompanhamento do Plano de Pensões Complementar e Plano de Benefícios de Saúde PósEmprego da EDP.
Este será um processo que será realizado exclusivamente por votação eletrónica ou por
correspondência, consoante receba o seu recibo de vencimento por meio eletrónico (email) ou
por CTT. Apelamos por isso à participação no acto eleitoral e ao voto na Lista D, com o lema
Seriedade e Transparência.
Daniel Ribeiro Padrão Sampaio
Reformado, Ex dirigente do Site
Norte
Ex membro da CNS da
Fiequimetal

António Manuel Correia Coelho
Pré reformado
Ex dirigente do Site Centro Norte
Ex membro da CNS da
Fiequimetal

Júlio Alberto Ferreira Ribeiro
Pré reformado
Ex dirigente do Site Norte
Ex membro da CNS da Fiequimetal

Joaquim José Fradinho Gervásio
Trabalhador no activo E-Redes- Évora
Dirigente do SIESI
Porta-voz da CNS da Fiequimetal

Eleições para a Comissão de Acompanhamento do Plano de Pensões Complementar e
Plano de Benefícios de Saúde Pós-Emprego Do Grupo EDP
Manifesto da Lista D
SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA
O Fundo de Pensões do Grupo EDP cresceu, tanto em valor como em responsabilidades, tendo
agora a seu cargo a cobertura das despesas de saúde dos trabalhadores reformados.
No actual panorama do Fundo de Pensões cresceu exponencialmente a necessidade de um
acompanhamento cuidado e atento por parte dos trabalhadores, tanto os reformados comos
os que estão ainda no activo.
O que os trabalhadores integrantes desta lista se propõem é exatamente fazer esse
acompanhamento, de forma isenta, com honestidade e transparência, comunicando
regularmente aos pensionistas e aos trabalhadores em geral aquilo que se tornar relevante na
vida do nosso Fundo de Pensões.
Comprometemo-nos a pugnar sempre pela informação clara e transparente a todos os
benificiários do fundo e pelos direitos desses mesmos benificiários.
Exortamos todos os trabalhadores, no activo ou reformados, a participar activamente neste
processo eleitoral, fazendo destas eleições um ponto alto na defesa dos seus interesses.
De nós podem esperar intransigência e uma vigilância atenta na defesa dos direitos deste
enorme colectivo que são os trabalhadores da EDP.
Juntos acreditamos que podemos cumprir este objectivo.
Pela Lista D

primeiro subscritor
Daniel Sampaio

