
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

AÇÃO JUDICIAL EM PREPARAÇÃO  
 

EM DEFESA DO SEGURO DE SAÚDE DOS TRABALHADORES! 
 

Os trabalhadores da ANACOM sofrem cortes nos seus vencimentos 
desde 2011. A austeridade vai terminar para outros, mas não para estes 
trabalhadores. Os cortes que em média afetavam 3,5% do vencimento de 
cada trabalhador da ANACOM serão substituídos por um corte médio de 
6% através do não pagamento do seguro de saúde dos trabalhadores. 
 
O Tribunal de Contas impediu a contratação do seguro de saúde através 

da ANACOM. Este seguro estava em vigor desde 1992 e fora proposto pela própria instituição para reduzir 
as diferenças de suporte na saúde entre os vários trabalhadores. A própria ANACOM oferecia este seguro 
nas contratações dos trabalhadores em troca de um vencimento anual mais baixo. 
 

A eliminação do seguro de saúde coloca os 385 trabalhadores da ANACOM em três situações diferentes 
relativas ao apoio na saúde. Passamos a ter os trabalhadores que podem pagar o seguro a título pessoal, os 
que recebem o seguro por serem trabalhadores oriundos dos CTT, os que recebem apoio na saúde por 
serem oriundos da PT e aqueles que terão apenas o serviço nacional de saúde para recorrer por não terem 
forma de suportar o custo do seguro de saúde. 
 

Foi feito um esforço por parte do SINDETELCO para acudir a esta situação através do trabalho sindical de 
proximidade, falando com os associados da ANACOM,  em pressão na defesa de interesses junto do 
legislador e em contencioso através da preparação de uma ação judicial. 
 

Reunimos com os grupos parlamentares na Assembleia da República para explicar o impacto das 
alterações à Lei Quadro e aos Estatutos da ANACOM. Falámos com os partidos políticos e explicámos aos 
seus representantes o que estava em causa. Naturalmente que não esperamos que a Assembleia da 
República apresente uma resolução imediata para este problema, mas é a obrigação de uma associação de 
defesa de interesse como é um sindicato manter a pressão no legislador, mantendo-os informados sobre 
os impactos das suas decisões e apresentando o testemunho daqueles que sofrem esses impactos. 
  
Foi iniciada a preparação da ação contra a ANACOM para resolver esta situação pela via jurídica. O 
causídico selecionado pelo SINDETELCO esteve presente na ANACOM a ouvir as dúvidas dos associados e 
demais trabalhadores que decidiram estar presentes na reunião. Em resposta ao pedido de concórdia 
entre organizações de representação dos trabalhadores foram já entregues à Comissão de Trabalhadores 
da ANACOM os contactos deste advogado. 
 

O trabalho sindical de proximidade aumentou o interesse dos trabalhadores da ANACOM pela atividade do 
sindicato, o que resultou num aumento de associados. Este aumento de sindicalizados traz-nos mais 
capacidade para defender os direitos dos trabalhadores da ANACOM. 
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