
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

SEGURO DE SAÚDE  
PLENÁRIO DE TRABALHADORES 
12 DE FEVEREIRO | 15 HORAS |Sede da ANACOM | EDF. 14, 7º piso, sala 2 

 
O Acordo de Empresa em vigor na ANACOM, na Cláusula 80.ª – Benefícios complementares, 
impõe à ANACOM a obrigação da uniformização dos benefícios e das regalias para todos os 
trabalhadores. A ANACOM prevê sustentar na íntegra estes benefícios para alguns trabalhadores 
(IOS e PT-ACS), conforme está espelhado no Plano Plurianual da ANACOM.  
 

Não se entende porque razão discrimina outros trabalhadores retirando-lhes o benefício do 
seguro de saúde sem outra compensação. 
  
A 1 de janeiro 2016 a ANACOM ainda não tinha proposto forma de reduzir os impactos desta 
decisão junto dos trabalhadores. Entendemos estar perante uma situação inaceitável e um 
ataque gravíssimo aos benefícios patrimoniais dos nossos associados e à maioria dos 
trabalhadores da ANACOM. 
  
O SINDETELCO entende que o seguro de saúde, pelas suas características, origem e natureza, se 
trata de um benefício que faz parte integrante do conceito de retribuição, sendo por isso 
inalienável e inviolável. Assim, instou já oficialmente a ANACOM a repor imediatamente os 
benefícios retirados.  
  
Uma vez que a ANACOM não responda positivamente a esta comunicação, entende o 
SINDETELCO que, tal como foi legitimado pelos seus associados, terá de lutar contra a sua perda 
com todos os meios à sua disposição, incluindo o contencioso e judicial. 
  
Desta forma, o SINDETELCO convoca os trabalhadores da ANACOM para reunirem em PLENÁRIO 
já no próximo dia 12 de fevereiro pelas 15 horas nas instalações da sede da ANACOM. Neste 
plenário serão apresentadas as opções de resolução desta questão e prestados esclarecimentos 
quanto ao esforço já efetuado por este sindicato para a sua resolução.  
  

Com o SINDETELCO estará presente o Advogado, Dr. Gonçalo Monteiro, especialista em direito 
no trabalho, de forma a serem esclarecidas todas as questões que nos sejam colocadas. 
 
Lisboa, 26 de Janeiro de 2016                                                          O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 
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http://www.anacom.pt/streaming/PlanoPlurianualAtivid20162018.pdf?contentId=1369462&field=ATTACHED_FILE

