
 
 
 

 

 
 

CORTES SALARIAIS NOS REGULADORES 

DOIS PESOS, DUAS MEDIDAS! 
 

Como é do conhecimento dos Trabalhadores do ICP-ANACOM, o Secretariado Nacional do SINDETELCO interpôs uma 
ação judicial contra os cortes salariais e 
congelamento de carreiras verificada em 2011. 
 

O processo tinha audiência marcada para o dia 25 
de Novembro de 2011 para auscultação de 
testemunhas mas para surpresa geral recebemos 
do Tribunal a sentença já pronunciada, do qual 
damos conhecimento aos nossos associados. O 
Juiz recusou a nossa pretensão, desmarcando a 
audiência. 
 

Apraz-nos referir que neste processo, quer os 
associados do SINDETELCO, quer a nossa 
instituição através do Gabinete Jurídico, fizeram 
todos os esforços no sentido de que esta 
realidade não viesse a acontecer.  
 

Realizámos reuniões quer a nível da UGT, quer a 
nível governamental para que os cortes 
anunciados não fossem aplicados no ICP-
ANACOM e fosse aplicado um regime de exceção. 
Como regulador o ICP- ANACOM é dotado de 
autonomia Administrativa e Financeira, à 
semelhança de outros reguladores. Além disso 
tem um instrumento de regulação coletiva de 
trabalho, um ARCT. 
 

É público que o Banco de Portugal, também na 
qualidade de Regulador, solicitou um regime de 
exceção que foi aprovado pelo Governo, não 
tendo dessa forma sido aplicados quaisquer 
cortes salariais.  
 

Daí estranhamos a posição da Gestão do ICP-
ANACOM, na qualidade de regulador tal como o 
Banco de Portugal, não ter enveredado, até agora, 
pelo mesmo caminho. É o que reivindicamos, que 
façam este pedido! Face ao OE - Orçamento Geral de Estado de 2012 e aos anunciados cortes do Subsídio de Férias e 
Natal reivindicamos, da parte do ICP-ANACOM, uma postura mais empenhada e célere no sentido de que sejam 
aplicadas as mesmas regras que foram aplicadas ao regulador do setor bancário, o Banco de Portugal. 
 

Se estas medidas não forem tomadas pela parte da Gestão do ICP-ANACOM, o Secretariado Nacional do SINDETELCO 
terá de ponderar a colocação de uma nova ação judicial, porque entendemos que não pode haver dois pesos e duas 
medidas dentro de Instituições de cariz jurídico semelhante. 
 

Aproveitamos para informar os trabalhadores de que já entregámos no ICP-ANACOM o Pré-Aviso de Greve, 

cumprindo os requisitos legais para a Greve Geral do próximo dia 24 de Novembro de 2011. 
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