
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

REPOSIÇÃO DO SEGURO DE SAÚDE  
 

Foi dado mais um passo no sentido da reposição do seguro de saúde dos trabalhadores da Autoridade 
Nacional de Comunicações (ANACOM). Esse passo resulta da aprovação de uma proposta na Assembleia 
da República que irá permitir às entidades públicas contratar seguros de doença mediante algumas 
condições. 
 

A proposta de redação do artigo 109.º-A da Lei do Orçamento do Estado para 2017 (LOE2017) foi aprovada 
por unanimidade em Comissão e será publicada juntamente com a LOE2017. Esta alteração irá permitir às 
entidades públicas “cujos trabalhadores se aplique o regime do contrato individual de trabalho […] 
contratar seguros de doença e de acidentes pessoais, desde que destinados à generalidade dos 
trabalhadores, bem como outros seguros obrigatórios por lei ou previstos em instrumento de 
regulamentação coletiva do trabalho.”  
 

Com a alteração de 2013 à Lei Quadro (LQER) das Entidades Reguladoras Independentes (ERI), a ANACOM 
passou a ter de submeter ao Tribunal de Contas (TdC) algumas despesas que anteriormente não eram 
verificadas por essa entidade. 
 

Em novembro de 2015, na sequência da recusa do visto pelo TdC, os trabalhadores da ANACOM viram-se 
confrontados com a perda do seguro de saúde. Terminaram o ano de 2015 a avaliar opções e a contratar 
um seguro de saúde em menos de um mês para iniciarem 2016 com mais despesas e menos direitos. 
 

O SINDETELCO promoveu, também com a ajuda dos associados, um esforço no sentido de repor o direito 
ao seguro de saúde: 
 Reuniu com os associados para analisar as opções; 
 Reuniu com a Comissão de Trabalhadores da ANACOM para coordenar esforços; 
 Preparou a apresentação de uma ação em tribunal; 
 Apresentou a situação dos trabalhadores da ANACOM: 

 aos partidos políticos com assento parlamentar; 
 ao Secretário de Estado das Infraestruturas; 
 na União Geral de Trabalhadores (UGT); 

 Iniciou um grupo de acompanhamento das Entidades Reguladoras Independentes (ERI) no seio da 
UGT;  

 Manteve contactos com os representantes de outras Organizações de Representação dos 
Trabalhadores no sentido de concertar posições. 

 

Hoje o SINDETELCO pode afirmar que foi dado mais um passo no sentido da reposição do seguro de 
saúde dos trabalhadores da ANACOM.  
 

Vamos aguardar que com a publicação da Lei do Orçamento de Estado para 2017 a ANACOM reponha este 
direito.  

VALEU A PENA LUTAR 
 

Lisboa, 6 de Dezembro de 2016                                                     O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 

                                                                            COMUNICADO  30/SN/2016 

 ANACOM 
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