
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANACOM 

PONTO DE SITUAÇÃO DA ATIVIDADE SINDICAL 
 

O SINDETELCO participou em mais um Conselho Geral da UGT - União Geral de Trabalhadores onde foi 
discutida a atual situação sindical. É neste momento e neste fórum que os representantes dos vários 
sindicatos dialogam sobre as questões que afetam os trabalhadores que representam. 
  

Tivémos oportunidade de relembrar nesta reunião a situação dos trabalhadores da administração central 
do Estado, que não são funcionários públicos (dos quais fazem parte os trabalhadores da ANACOM), uma 
das ERI - Entidades Reguladoras Independentes existentes em Portugal. 
  

Os trabalhadores das ERI são afetados pelo estatuto da sua entidade empregadora, mesmo tendo contrato 
individual de trabalho. Desde 2009 que estes trabalhadores sofrem perdas de rendimento efetivo que, 
somadas, resultam em cerca de 26% de redução no seu poder de compra. 
  

Estas perdas de poder de compra ocorreram por impacto da inflação, tendo sido agravadas por via dos 
cortes nos vencimentos (mascarados de taxas) e pela quebra de continuidade de atribuição de seguro de 
saúde pela conhecida negação de visto do Tribunal de Contas, em resultado das alterações da Lei-quadro 
das ERI.  
 

Por outro lado, a ausência de atualizações salariais e progressões nas carreiras, pela política inscrita nas 
sucessivas Leis do Orçamento de Estado, têm agravado esta perda de rendimento dos trabalhadores ao 
serviço dos reguladores referidos. 
  

O SINDETELCO sabe que o Ministério das Finanças foi chamado a avaliar o impacto da devolução das 
progressões das carreiras aos trabalhadores do Estado, desconhecendo, no entanto, de que forma essa 
devolução afetará os trabalhadores das ERI. 
  

As ERI no geral, das quais faz parte a ANACOM, foram instituídas para contribuir positivamente para o 
Orçamento de Estado, através da cobrança de taxas, de modo a que as suas despesas não afetassem 
negativamente os desempenhos da execução dos sucessivos orçamentos. 
  

As taxas cobradas pela ANACOM variam assim em função das suas despesas, existindo uma relação entre 
despesa efetiva e taxas cobradas. Esta relação transformou os cortes aplicados na retribuição destes 
trabalhadores num desconto aos regulados, o que num setor que apresenta lucros significativos ao longo 
dos anos não é uma política orçamental aceitável.  
  

Uma exclusão destes trabalhadores nas políticas de devolução dos rendimentos traduzir-se-ia numa 
dupla injustiça, uma vez que, por um lado, nunca deveriam ter sofrido os cortes dos seus rendimentos, na 
medida em que estes em nada ajudaram no desempenho dos sucessivos Orçamentos de Estado, e por 
outro lado poderão vir a ser excluídos da sua devolução, por não serem funcionários públicos. 
  

Como representantes dos trabalhadores da ANACOM e, agindo nessa qualidade, numa clara defesa dos 
direitos, não deixaremos de prosseguir o esforço de pressão política que nos compete exercer, no sentido 
de impedir que esta situação venha a ocorrer. 
 

Prosseguiremos, deste modo, o nosso trabalho abrindo uma via para o diálogo com as forças políticas no 
Parlamento e no Governo, sem descartar outras medidas, caso se verifiquem necessárias, como ações de 
protesto, ou outras formas de luta possíveis.  
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