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O REFORÇO DA SINDICALIZAÇÃO É O MELHOR 
CAMINHO PARA A DEFESA DOS 

TRABALHADORES! 
 

O Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações e Comunicação Audiovisual, 

abreviadamente designado por STT, criado por alvará de 25 de Julho de 1934, vai fazer 88 anos 

de existência, abrange os trabalhadores ao serviço de empresas de telecomunicações e 

comunicação social. 

 
O STT está filiado na Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses Intersindical 

Nacional (CGTP-IN) praticamente desde a sua fundação e consequentemente nas suas estruturas 

intermédias, as Uniões dos Sindicatos. 

 
O STT é subscritor de raiz da maior parte das Convenções Colectivas de Trabalho negociadas no 

sector após o 25 de Abril de 1974 que abrangem trabalhadores da comunicação social audiovisual 

e telecomunicações, nomeadamente o AE da RTP e o ACT da Altice Portugal. 

 
Embora saibamos que se vive na sociedade e nas empresas uma tentativa de retrocesso em 

termos de direitos laborais que procura acentuar a exploração de quem trabalha, a melhor defesa 

para os trabalhadores é a existência de Sindicatos fortes. 

 
Como argumento desta dicotomia trabalho versus capital é usual ouvir um discurso de 

desvalorização do papel dos Sindicatos nas empresas, mas a realidade desmente os arautos do 

patronato.  

 
Não é inocente tentar passar a mensagem que os Sindicatos já não são importantes e que em 

alguns casos até pode ser pior para o trabalhador estar sindicalizado porque será marcado 

negativamente pela chefia/gestão. 

 
Nada mais falso, pois existem benefícios tangíveis para os trabalhadores sindicalizados que se 

traduzem em melhores condições de trabalho, mais direitos individuais e colectivos, melhores 

salários, protecção contra decisões ilegais ou arbitrárias do empregador, além dos sindicalizados 

no STT gozam de aconselhamento jurídico gratuito. 

 
Só o reforço do STT e um aumento significativo da taxa de sindicalização dará a força negocial e 

capacidade de intervenção necessária à defesa dos interesses e direitos dos trabalhadores. A 

unidade dos trabalhadores em torno do Sindicato é uma força poderosa e firme. 
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O PRÉMIO SINDICAL EM PORTUGAL 
O TRABALHADOR SINDICALIZADO TEM MAIS DIREITOS! 

 

Ao contrário do que os detractores do Sindicalismo de Classe papagueiam, a sindicalização tem 

influência directa na formação da remuneração dos trabalhadores e nos seus direitos laborais. 

 
A Contratação Colectiva é da exclusiva competência dos Sindicatos. O STT lembra que só as 

Convenções Coletivas negociadas pelos Sindicatos são publicadas em BTE (Boletim de Trabalho 

e Emprego), sendo elemento fundamental da determinação dos direitos e da melhoria dos salários. 

 
A distribuição da riqueza produzida na empresa pelos trabalhadores rege-se por um conjunto de 

direitos e benefícios pecuniários e não pecuniários. O cálculo da presença do Sindicato no salário 

do trabalhador é directamente proporcional ao chamado “Prémio Sindical” que é medido na sua 

essência pelo diferencial da remuneração auferida pelos trabalhadores das empresas com maior 

índice de sindicalização e a remuneração dos trabalhadores de empresas comparáveis com menor 

intervenção sindical. 

 
Pode-se então concluir que o poder negocial é influenciado pela taxa de sindicalização e que a 

mesma é directamente proporcional aos ganhos salariais dos trabalhadores em cada empresa. 

 
Em termos estáticos tem sido comprovado que nas empresas onde as taxas de sindicalização são 

baixas, inferior a 25%, o referido Prémio Sindical é baixo 

 
O STT, é um sindicato que tem como missão a defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores 

que representa e não tem dúvidas em apelar e aconselhar os trabalhadores a estarem 

sindicalizados, principalmente numa época tão complexa e problemática como a que se vive 

actualmente no sector das Telecomunicações e Audiovisual em termos de ataque aos salários, 

aos direitos laborais e proliferação de vínculos precários. 

 

QUOTAS PAGAS AO SINDICATO TÊM BENEFÍCIO FISCAL EM SEDE DE IRS 
 

NÃO É DEMAIS LEMBRAR QUE AS QUOTAS PAGAS AO SINDICATO 
SÃO MAJORADAS EM 50%, GARANTIDO UM BENEFÍCIO FISCAL 

RELEVANTE POR SER SINDICALIZADO 
 

SER SINDICALIZADO É IMPORTANTE!  

STT, 88 ANOS DE INTERVENÇÃO, UNIDADE E TRABALHO 

A DIRECÇÃO DO STT 

25.05.2022 

mailto:geral@stt.org.pt
http://www.stt.org.pt/

