
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

PLENÁRIO DE TRABALHADORES  
SEGURO DE SAÚDE 

 

Como divulgado, o Sindicato Democrático dos Trabalhadores das 
Comunicações e dos Media (SINDETELCO) convocou todos os 
trabalhadores da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) 
para um plenário que se realizou no passado dia 12 de fevereiro.  
 

Esta reunião magna dos trabalhadores teve como objetivo dar a conhecer as ações do Sindicato na 
defesa dos direitos dos trabalhadores da ANACOM no Seguro de Saúde que lhes foi retirado.  
 
Estiveram presentes em representação do executivo do SINDETELCO o seu Secretário-geral, os 
Secretários Nacionais responsáveis pelo setor em que se insere a ANACOM e o Advogado do 
SINDETELCO, o Dr. Gonçalo Monteiro, especialista em direito no trabalho. 
 
O Secretário-geral do SINDETELCO comunicou o esforço da associação em restituir o direito dos 
trabalhadores no Seguro de Saúde. Apresentou como exemplo desse esforço o trabalho já 
desenvolvido pelo sindicato em defesa de direitos semelhantes para outros trabalhadores em 
empresas do setor das comunicações. 
 
Reafirmou também a intenção de agir no sentido da recuperação do Seguro de Saúde dos 
trabalhadores da ANACOM, através de todos os meios ao dispor do sindicato, nomeadamente 
através de uma ação em tribunal contra a entidade empregadora. 
 
O Secretário-geral declarou ainda que, para além da ação judicial há ainda um trabalho político-
sindical a desenvolver, nomeadamente ao nível dos grupos Parlamentares na Assembleia da 
República. 
 
Estes trabalhadores, empregados por uma Autoridade Reguladora Nacional (ARN), estão a ser alvo 
há vários anos de um tratamento diferenciado que os expõem ao pior dos dois regimes de 
emprego: o regime privado e o regime dos funcionários públicos. 
 
O Dr. Gonçalo Monteiro explicou a estratégia que pretendia utilizar na apresentação do caso em 
Tribunal do Trabalho e referiu que, se o Conselho de Administração (CA) da ANACOM estava 
mesmo empenhado em devolver o seguro de saúde aos trabalhadores, como tem afirmado, então 
a ação dos trabalhadores no tribunal do trabalho não irá encontrar resistência da ANACOM. 
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Esclareceu ainda que, os trabalhadores da ANACOM que optem por não se associar a uma ação 
em tribunal, não colherão diretamente os resultados de qualquer sentença.  
 
Foi explicado que, os trabalhadores que queiram usufruir de uma sentença do tribunal 
relativamente a uma ação intentada em nome dos associados deste sindicato, terão de se associar 
ao SINDETELCO.  
 
Qualquer ação judicial sobre matéria de contratação coletiva só poderá ser intentada através dos 
Sindicatos ou de forma individual. 

O sentimento geral transmitido pelos trabalhadores presentes foi de que a perda do Seguro de 
Saúde lhes cria uma enorme ansiedade e dificuldades no acesso aos cuidados de saúde.  
 
Foram apresentados como exemplo as dificuldades de acesso nos exames complementares do 
Serviço Nacional de Saúde que têm listas de espera prolongadas. Com a perda do seguro de saúde, 
uma parte dos trabalhadores da ANACOM ficou sem acesso rápido e a custo reduzido aos serviços 
de saúde que o seguro de saúde da ANACOM lhes conferia. 
 

O pedido dos trabalhadores presentes é que, qualquer ação que seja intentada deva 
prever a indeminização dos trabalhadores, em último caso, pela perda do valor das 
coberturas. 
 

QUOTIZAÇÃO SINDICAL - IRS 
 
Relembramos que o valor da quota de sindicalização é devolvida anualmente aos associados em 

sede de Imposto Sobre os Rendimentos (IRS) como dedução à coleta. 
Este ano como nos anteriores, o valor da quotização já aparece lançado 
diretamente no próprio site do IRS. 
 

Os associados do SINDETELCO pagam de quota mensal 0,75% do vencimento e diuturnidades.  
 
De acordo com o Artigo 25.º SECÇÃO II - Rendimentos do trabalho dependente: deduções, alínea 
c), a parte das quotizações sindicais que não constituam contrapartida de benefícios de saúde, 
educação, apoio à terceira idade, habitação, seguros ou segurança social, e desde que não 
excedam, em relação a cada sujeito passivo, 1% do rendimento bruto desta categoria, sendo 
acrescidas de 50%. 
 
 

Lisboa, 15 de Fevereiro de 2016                                      O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 
 

http://www.sindetelco.pt/comunicados/quotizacoes-sindicais-irs-2014/
http://www.sindetelco.pt/comunicados/quotizacoes-sindicais-irs-2014/
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/irs/irs25.htm
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/irs/irs25.htm

