
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ALTERAÇÃO DA LEI-QUADRO DAS ENTIDADES REGULADORAS INDEPENDENTES (LQER) 
Em reação às notícias de fevereiro de 2016 que relatavam um aumento médio de “mais de 150%” nos 
salários dos membros do Conselho de Administração da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), os 
partidos políticos, através dos seus grupos parlamentares na Assembleia da República (AR), decidiram 
discutir a justiça destes aumentos, incluindo nessa discussão as remunerações dos gestores das Entidades 
Reguladoras Independentes (ERI). 
 

Para esse efeito, os grupos parlamentares Bloco de Esquerda (BE), Centro Democrático Social – Partido 
Popular (CDS-PP) e “Os Verdes” produziram para isso os Projetos de Lei (PL) 179/XIII/1ª, 279/XIII/1ª e 
299/XIII/2ª, de alteração da Lei-quadro das Entidades Reguladoras Independentes (LQER). 
 

Tendo em conta o impacto que as alterações à LQER aprovadas em Agosto de 2013 tiveram nos 
trabalhadores das ERI, entendeu o SINDETELCO que não podia deixar passar a oportunidade de esclarecer o 
Parlamento sobre os efeitos que estas alterações tiveram nos direitos dos trabalhadores: 
 

1. Perda dos benefícios de saúde (calculado, em média por trabalhador, numa perda de 6% da retribuição); 

2. Alteração da massa salarial por perda da atribuição de prémios de desempenho; 
3. Congelamento das progressões por obtenção de objetivos, conforme regulamento de avaliação 
de desempenho;  
4.  Aumento das exigências normativas de incompatibilidades para as não chefias, equiparando os 
trabalhadores a um quadro, com competências de decisão mas sem a devida compensação.  

 

Analisados os Projetos de Lei propostos, enviámos à comissão parlamentar competente o parecer anexo do 
SINDETELCO, onde expomos as implicações para os trabalhadores sobre as matérias em discussão e a 
posição que defendemos no interesse de todos os trabalhadores. 
 

Por princípio, a política de plafonamento de vencimentos não é defensável por uma associação de 
representação de interesse dos trabalhadores. O princípio será sempre defender uma política salarial em 
que os trabalhadores possam ver a sua situação salarial progredir e não a limitação dos salários a um teto 
máximo, conforme propõem dos Projetos de Lei em análise. 
 

Também não será aceitável propor funções constitucionalmente consagradas das associações sindicais como 
novas funções para Comissões de Trabalhadores (CT) e Comissões de Vencimentos (CV). Atribuir às CT e CV 
direitos sobre o conteúdo da negociação coletiva, colocando as associações sindicais, as CV e as CT em 
concorrência, contraria o sistema previsto pela Constituição da República Portuguesa, onde se encontra 
claramente definida a competência exclusiva dos sindicatos nestas matérias. 
 
 

O SINDETELCO VAI CONTINUAR ATENTO ÀS INICIATIVAS LEGISLATIVAS NA 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, SEMPRE NA DEFESA DOS INTERESSES DOS 

TRABALHADORES EM GERAL E DOS NOSSOS ASSOCIADOS EM PARTICULAR. 
 
 

COMUNICADO  1/SN/2017  

 ANACOM 

 Lisboa, 5 de Janeiro de 2017                                                                         O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40253
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40549
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40624

