
 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

É MAU DEMAIS, ULTRAPASSA A OBSCENIDADE  
 

 

A Portugal Telecom é o maior grupo económico português no sector das telecomunicações. É também 
o operador incumbente. Como maior Empresa é efectivamente uma organização geradora de emprego, 
grande na remuneração aos accionistas, grande na remuneração aos seus gestores, mas que trata os seus 
trabalhadores/profissionais com desprezo. O dia 20 de Maio de 2010 vai ficar na história como um dia triste e 
marcante por corresponder a um dia em que os trabalhadores da PT C não quererão recordar.  
 

Foi com apreensão, revolta e muita preocupação, que o Secretariado Nacional do SINDETELCO 
conheceu a posição da PT Comunicações quanto aos aumentos das matérias de expressão pecuniária, que 
no entender da Administração da Empresa, deverão ser ZERO. 
 

É uma proposta má demais que ultrapassa a obscenidade. Não tem cabimento numa Empresa com a 
performance do Grupo PT, com muitos milhões de euros de lucro, com distribuição de lucros aos accionistas 
acima da média, com prémios e vencimentos pagos aos seus gestores que não têm qualquer relação com 
aqueles que produzem a maior fatia da riqueza. 
 
Na última Assembleia Geral de Accionistas, foi rejeitada a contenção dos prémios aos gestores. 
 
Na última Assembleia Geral de Accionistas, não foi decidido que não haveria uma verba destinada a 
aumentos salariais dos trabalhadores da PT Comunicações SA. 
 

Os últimos anos foram particularmente penalizadores dos salários dos trabalhadores da PT, por 
políticas de redução de custos, investimentos e remuneração accionista, cuja necessidade e importância não 
discutimos, mas que não podem continuar a pôr em causa uma mais justa repartição da riqueza criada. 
 

Recentemente, o Presidente executivo da Portugal Telecom, Engº Zeinal Bava, num dos seus 
comunicados aos trabalhadores do Grupo PT afirma:  

 
 

Em 06/05/2010 
“Apresentamos hoje os resultados do primeiro trimestre e mais uma vez conseguimos bater as expectativas dos 
analistas do mercado financeiro. Crescemos em clientes, crescemos receitas, crescemos EBITDA e cash flow, 
consolidando as tendências dos trimestres anteriores, não obstante o actual enquadramento competitivo e económico. 
Fruto do trabalho feito ao longo dos últimos anos, a PT goza hoje de uma situação financeira sólida. 
 

Em 14/05/2010 
“A PT goza hoje de uma situação financeira sólida – temos um custo de financiamento cerca de 1% abaixo do custo do 
sector e uma maturidade da dívida de 6,5 anos, o que permite que não tenhamos de nos refinanciar até 2012.. 
Face ao ambiente global dos mercados, esta é, sem dúvida, uma vantagem competitiva e estratégica. 
O desígnio estratégico da PT é crescer. A nossa posição ficou claríssima e inequívoca quando tivemos a coragem de 
assumir que a nossa meta deveria ser conquistar dimensão e que Portugal merecia ter uma empresa que multiplicasse 
por 10 a dimensão da sua população: 100 milhões de clientes. 
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O posicionamento da PT é o de uma multinacional, com o objectivo de ter 2/3 das suas receitas a virem dos mercados 
internacionais, nomeadamente de três mercados estratégicos: Portugal, Brasil e África. 
Face aos resultados que têm sido alcançados nos últimos trimestres, esta é no mínimo uma verdade reforçada.”. 
 

Não se pode dizer uma coisa hoje e outra diferente no dia seguinte. 
 

 

O Secretariado Nacional do SINDETELCO regozija-se com a situação do Grupo PT e da PT 
Comunicações e tudo fará para que esta Empresa seja cada vez maior e melhor, mas ciente de que são os 
trabalhadores os verdadeiros obreiros das estratégias da gestão.  

 
Não aceitamos, repudiamos e afirmamos claramente que estamos contra tamanha injustiça, estando 

esta para além de uma obscenidade social que, mais uma vez, tenta retirar aos trabalhadores da PT 
Comunicações o que lhes é devido pelo seu empenhamento e esforço do seu trabalho, traduzindo a “verdade 
reforçada de uma situação financeira sólida”, mas que a ser posta em prática, em nada contribuirá para a paz 
laboral que se deseja na Portugal Telecom, antes pelo contrário, será motivadora de agitação, 
descontentamento e conflitos laborais. 
 

Publicamente, chamamos a atenção da gestão da Empresa para esta situação impensável, 
imoral e inaceitável de não haver, em 2010, aumentos nas matérias de expressão pecuniária na PT 
Comunicações SA. 
 

Como primeira proposta e depois de quatro meses de impasse, acreditamos que essa proposta 
venha a ser alterada. Isto a bem de todos, trabalhadores, Empresa e do país. Daremos mais 
informações assim que tivermos a indicação da próxima reunião, a qual será depois do Sr. Presidente 
regressar dos Estados Unidos onde foi tratar de assuntos referentes à oferta de compra hostil do VIVO 
no Brasil, pela Telefónica de Espanha.  

 
  
  

PLANOS DE FÉRIAS 2010 
  

 
 
 
 

A agência de viagens Flash informou-nos recentemente que a Administração da Empresa decidiu cancelar a 
execução da Brochura de Férias para 2010, argumentando razões que se prendem com a actual crise e 
instabilidade dos preços.  
 
O Secretariado Nacional do SINDETELCO lamenta esta decisão e está já no terreno à procura de soluções 
alternativas que permitam aos associados ter o habitual plano de férias. Até uma nova solução ser 
encontrada sugerimos aos nossos associados que visitem o site da Flash Viagens em 
www.flashviagens.com e marquem as férias através desta via ou através dos seguintes contactos: 21 
7900610, 22 5081240 ou através de e-mail: geral@flashviagens.com.  
 
 Por outro lado, os Dirigentes do Sindicato possuem uma brochura com algumas propostas para as férias 
de 2010 que poderão consultar aquando da sua visita aos locais de trabalho. 

 
 
Lisboa, 21 de Maio de 2010                                                                                           O Secretariado Nacional do SINDETELCO 
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