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LISTA “A” 
 

“UNIDOS E ORGANIZADOS POR MELHORES SALÁRIOS E DIREITOS 

POR UM SINAPSA MAIS FORTE” 

PROGRAMA DE ACÇÃO 
 

I. INTRODUÇÃO 

 

O SINAPSA identifica-se, nos seus princípios e objectivos programáticos, como organização sindical de 

classe, comprometida desde a sua génese com as causas e as necessidades dos trabalhadores e com a 

defesa dos seus direitos e interesses, no quadro mais amplo dos interesses e anseios do povo português 

e no respeito pelos direitos, liberdades e garantias, consagrados na Constituição da República 

Portuguesa. 

O SINAPSA é um projecto sindical de classe, que tem como protagonistas os trabalhadores da actividade 

seguradora e como objectivos centrais a acção e a luta reivindicativa nas empresas e locais de trabalho, 

assim como a valorização da contratação colectiva. 

É nossa convicção que a acção sindical é tanto mais forte quanto maior for o princípio da unidade e da 

convergência da acção. Neste sentido, o SINAPSA continuará a estar presente nas lutas de hoje, 

honrando o seu passado de Sindicato de classe e defendendo um futuro digno e com direitos aos 

profissionais da actividade seguradora.      

 

II. ORGANIZAÇÃO SINDICAL 

 

1. O LOCAL DE TRABALHO – REFORÇO DA INTERVENÇÃO SINDICAL E DA ACÇÃO INTEGRADA 

O local de trabalho constitui um nível de intervenção prioritário e determinante no próximo quadriénio 

(2021-2025), para o SINAPSA. 

A intervenção dos dirigentes e delegados sindicias tem de ter um enfoque fundamental nos locais de 

trabalho, pois estes são locais de exploração onde os conflitos laborais emergem. Para resolver estes 

problemas é fundamental criar um espírito de solidariedade e unidade entre trabalhadores, e assim 

desenvolver e aprofundar o principio da consciência de classe. 

Para alcançar este objectivo, é fundamental observar os problemas concretos que se vivem nas empresas 

e a partir da sua identificação apresentar as reivindicações necessárias, trazendo os trabalhadores para 

a luta. 
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A acção sindical integrada, a iniciativa e as dinâmicas reivindicativas e de luta são, como a experiência 

comprova, as vias para a obtenção de melhores resultados, seja na resposta aos problemas emergentes 

dos locais de trabalho, seja para o reforço da sindicalização, da organização de base e da estrutura 

sindical, no seu todo. 

 

2. O FORTALECIMENTO E A REVITALIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO 

2.1. Delegados Sindicais e Comissões Sindicais 

O reforço da intervenção do SINAPSA nos locais de trabalho é indissociável do papel e da acção da 

organização sindical de base, do seu conhecimento da realidade e da ligação aos trabalhadores. Os 

Delegados Sindicais são a ligação entre o Sindicato e os trabalhadores – e as Comissões Sindicais por si 

constituídas – e desempenham um papel estratégico na vida e na eficácia da actividade e da luta sindical 

a partir do local de trabalho.  

Neste sentido, é necessário dar a maior atenção ao reforço e alargamento da rede de Delegados 

Sindicais, abrangendo o maior número possível de seguradoras, recrutando-os de entre aqueles que 

mais se destacam na defesa dos trabalhadores e são portadores da sua confiança, garantindo-lhes 

acompanhamento, formação e informação regular, meios e apoio na sua intervenção. Sempre que 

possível, devemos priorizar a constituição de Comissões Sindicais. 

2.2. Comissões de Segurança e Saúde no Trabalho 

Os representantes dos trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho constituem outra forma de 

organização no local de trabalho, cuja eleição o SINAPSA deve dinamizar, na perspectiva da sua ligação 

à organização e à acção sindical, potenciando a iniciativa reivindicativa para a resolução dos problemas 

dos trabalhadores neste domínio. 

2.3. Conselhos de Empresa Europeus 

O SINAPSA tem, ainda, um importante papel a desempenhar na eleição, acompanhamento e protecção 

dos representantes dos trabalhadores em Conselhos de Empresa Europeus, no âmbito da efectivação do 

direito de informação e consulta e na prestação de contas aos trabalhadores, sem condicionamentos ou 

imposição arbitrária e abusiva do chamado “dever de confidencialidade” por parte das empresas. 

2.4. Comissões de Trabalhadores 

As Comissões de Trabalhadores, enquanto organizações representativas de todos os trabalhadores de 

uma empresa, podem desempenhar, em cooperação com os Sindicatos e numa visão e com uma postura 

de classe, um papel importante na promoção da unidade, consciencialização e mobilização dos 

trabalhadores para a defesa dos seus direitos e interesses. O estabelecimento de formas de cooperação 

adequadas entre Comissões de Trabalhadores e Sindicatos, no respeito pelas competências próprias de 
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cada uma das organizações, como questão de princípio e na acção prática agindo de forma convergente 

e complementar, gera potencialidades acrescidas de reforço da organização e da luta dos trabalhadores. 

É nesse sentido que o SINAPSA procurará continuar a desenvolver e aprofundar a cooperação com as 

Comissões de Trabalhadores de base empresarial, onde elas estiverem constituídas. 

 

3. SINDICALIZAÇÃO 

A sindicalização está na base da organização no local de trabalho. O nível de sindicalização e de influência 

do SINAPSA nas empresas depende, em larga medida, da maior participação e capacidade de unidade 

e luta dos trabalhadores. Mais sindicalização conduz a mais força colectiva; dela dependem, ainda, os 

recursos financeiros indispensáveis para o desenvolvimento da actividade sindical a todos os níveis e 

para a salvaguarda da independência do SINAPSA enquanto organização sindical de classe. 

A sindicalização representa, assim, a grande prioridade do SINAPSA para o próximo quadriénio (2021-

2025) e é indissociável do conhecimento da realidade dos locais de trabalho, dos problemas e aspirações 

e da ligação permanente aos trabalhadores, da liberdade sindical e do exercício dos direitos, da 

intervenção e do desenvolvimento da acção e da luta reivindicativas. Trata-se de uma prioridade 

estratégica, tarefa permanente de todos os Dirigentes e Delegados Sindicais. 

 

4. MAIS DINÂMICA ÀS ORGANIZAÇÕES ESPECÍFICAS 

4.1. Organização Regional – Delegações e Secretariados Regionais 

Continuaremos a acompanhar e dinamizar os Secretariados Regionais, articulando a sua 

intervenção e acção sindical integrada, em particular com a Direcção e Organização de 

Reformados, sempre priorizando a sindicalização enquanto base da organização no local de 

trabalho e reforçando a intervenção sindical do SINAPSA na área da sua actividade e inserção.  

4.2. Organização de Reformados 

O número de aposentados e reformados existentes no SINAPSA e a dimensão dos problemas que 

os atingem, determinam que tenhamos uma visão e uma intervenção ainda mais atentas à 

organização sindical desta camada social. 

Os trabalhadores que deixam a sua vida activa devem continuar ligados ao seu Sindicato de 

classe. 

A intervenção da Organização de Reformados tem como prioridades a defesa do Sistema Público 

da Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações, pelos seus princípios fundamentais de 

Universalidade e de Solidariedade entre gerações de trabalhadores, pela defesa e melhoria do 

Serviço Nacional de Saúde, pelo aumento das pensões de reforma, pela idade legal da reforma 

aos 65 anos de idade e pela opção da reforma voluntária aos 40 anos de carreira contributiva, 
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independentemente da idade e sem penalizações, pela extensão através da Contratação Colectiva 

dos Seguros de Saúde aos aposentados e reformados, pelo apoio social do SINAPSA às suas 

condições de vida e pela realização de iniciativas no âmbito da cultura, recreio e ocupação dos 

tempos livres. 

 

5. INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA SINDICAL 

A informação e a comunicação sindical, nas suas diversas dimensões, continuam a constituir um pilar 

essencial e indispensável da acção sindical. 

O controlo e o tratamento da informação são aspectos fundamentais da comunicação sindical. O contacto 

directo nas empresas e locais de trabalho pelos Dirigentes e Delegados Sindicais proporciona 

oportunidades únicas que permitem criar laços de confiança e de proximidade e são essenciais ao 

trabalho de propaganda sindical do SINAPSA. Contudo, no âmbito das novas tecnologias, existem 

potencialidades que acrescem ao trabalho nas empresas e locais e trabalho. A elaboração de propaganda 

e a sua divulgação pelo correio electrónico, através da página de internet e redes sociais do Sindicato 

representam factores importantes da comunicação sindical que devem ser dinamizados. 

Nos locais de trabalho, a estrutura sindical deve dar mais atenção a uma boa utilização dos placares 

sindicais e ferramentas digitais, o que exige maior responsabilização dos Dirigentes e Delegados 

Sindicais. 

 

6. UNIDADE NA ACÇÃO – A FORÇA DOS TRABALHADORES 

Unidade construída a partir dos locais de trabalho e da identificação de problemas e interesses comuns 

dos trabalhadores, independentemente das suas opções políticas, religiosas ou outras ou da natureza do 

seu vínculo contratual e com a sua mais ampla participação activa, nas diversas fases dos processos 

reivindicativos e de luta e na vida das suas organizações de classe. 

A unidade dos trabalhadores defende-se e reforça-se, designadamente: a partir da identificação dos 

problemas gerais e das necessidades e aspirações dos vários grupos específicos de trabalhadores; da 

definição e implementação dos métodos e formas de acção, intervenção, participação e luta que melhor 

respondam à diversidade dos problemas e situações; da adopção de formas de solidariedade entre todos 

os trabalhadores que contribuam para a compreensão dos seus interesses como classe e ampliem e 

intensifiquem a acção e a luta reivindicativas; do combate ao divisionismo e ao individualismo. 

É nessa base que o SINAPSA promove o estreitamento de relações e a cooperação com organizações 

sindicais que se identificam com os seus princípios e prática de acção, opção estratégica para a unidade, 

a coesão e êxito da luta dos trabalhadores, intensificando e reforçando a ligação com o Movimento 
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Sindical Unitário, nomeadamente com a CGTP-IN, que sempre tem estado presente ao nosso lado em 

importantes lutas sindicais do sector. 

 

III. ACÇÃO SINDICAL E LUTA REIVINDICATIVA 

 

1. CONTRATAÇÃO COLECTIVA 

A contratação colectiva é o resultado da luta colectiva dos trabalhadores pelas suas reivindicações nos 

locais de trabalho e empresas, é um instrumento de consagração de direitos conquistados, importante 

para a acção e luta por melhores condições de vida e de trabalho e para defender direitos. 

 A negociação da contratação colectiva só tem sentido se resultar na garantia e conquista de direitos, no 

aumento dos salários e rendimentos dos trabalhadores, na redução do horário de trabalho e na sua 

regulação, no emprego seguro e com direitos e na redução da precariedade, no pagamento adequado 

do trabalho extraordinário, na melhoria das condições em que o trabalho é prestado, designadamente, 

com medidas preventivas de acidentes de trabalho e doenças profissionais, isto é, só tem sentido se 

atacar a exploração e valorizar o trabalho e os trabalhadores. 

Dentro destes princípios basilares, o SINAPSA procurará o reforço e aumento dos direitos consignados 

nos diversos Acordos Colectivos ou Acordos de Empresa que subscreveu com a maior parte das 

seguradoras filiadas na APS, no Contrato Colectivo de Trabalho da mediação e corretagem com a APROSE 

e na aplicação do CCT 2008 para a actividade seguradora a empresas que não estejam abrangidas por 

convenções colectivas de trabalho próprias. 

O SINAPSA continuará igualmente a lutar pela revogação da norma da caducidade e de outras normas 

gravosas constantes na legislação laboral, designadamente a facilitação e embaratecimento dos 

despedimentos colectivos, por inadaptação ou por extinção do posto de trabalho, e exigir a reposição do 

princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador, bem como a renovação automática das 

convenções colectivas de trabalho. 

 

2. O AUMENTO DOS SALÁRIOS E A REPARTIÇÃO DA RIQUEZA 

O aumento dos salários é uma questão reivindicativa central.  

É preciso valorizar as carreiras, a experiência acumulada e as qualificações profissionais.  

O aumento dos salários para todos os trabalhadores da actividade seguradora é, não só uma exigência 

legítima para aqueles que produzem a riqueza, mas também uma condição necessária na melhoria das 

condições de vida dos trabalhadores e no combate à profunda desigualdade na distribuição dos 

rendimentos, em que a parte relativa aos salários é muito inferior aos lucros e dividendos distribuídos 

entre os accionistas das empresas. 
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3. PELO EMPREGO COM DIREITOS, CONTRA A PRECARIEDADE 

A precariedade é um flagelo que atinge sobretudo os jovens trabalhadores, que se instalou na actividade 

seguradora, a qual é preciso erradicar. O emprego com vínculo precário, o contrato a termo certo ou 

incerto, o falso recibo verde, o trabalho temporário, a prestação de serviços, o outsourcing ou qualquer 

outra forma que possa assumir, é um flagelo que afecta de modo duradouro os trabalhadores de seguros. 

Estes trabalhadores desempenham funções na actividade seguradora e não são reconhecidos como 

trabalhadores de seguros, não lhes sendo aplicado qualquer instrumento de regulamentação colectiva 

de trabalho do sector, existindo por isso grande desigualdade de direitos e discricionariedade de 

benefícios face aos demais trabalhadores da actividade. 

É pela precariedade que mais se evidencia o clima de vulnerabilidade, de repressão e intimidação aos 

trabalhadores, com a presença constante da ameaça do despedimento, o que dificulta a sindicalização, 

resistência e luta. 

O trabalho precário é um sério obstáculo à realização de sonhos e anseios dos trabalhadores, 

comprometendo o seu futuro profissional e familiar pela instabilidade diária do seu vínculo laboral. 

A erradicação da precariedade é uma emergência do sector e do país e tem de ser vista como uma 

prioridade da acção e da luta reivindicativa, exigindo-se que se cumpra a regra que todo o posto de 

trabalho permanente seja ocupado por trabalhador com vínculo de trabalho efectivo. 

 

IV. NOTAS FINAIS 

 

Neste desafio que há muito aceitamos, de construir um SINAPSA forte e com futuro, reafirmamos o 

nosso empenho em valorizar os trabalhadores, avançar nos direitos, esclarecer, organizar, mobilizar e 

unir para a luta, na defesa de melhores condições de vida. 

 

EM DEFESA DO EMPREGO, DOS DIREITOS E MELHORES SALÁRIOS. 

 

POR UM SINDICATO FORTE E INTERVENTIVO,  

AO SERVIÇO DOS TRABALHADOES DE SEGUROS! 


