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REUNIÃO COM O PRESIDENTE EXECUTIVO, ENG. ZEINAL BAVA 
 

No dia 4 de Janeiro de 2010, o Secretariado Nacional do SINDETELCO participou numa reunião convocada 

pelo Presidente Executivo da Portugal Telecom, Eng. Zeinal Bava, que em seu nome pessoal e de toda a 

Comissão Executiva da PT transmitiu os votos de um bom ano de 2010, apresentando de seguida o 

balanço das actividades do Grupo PT em 2009, quer a nível nacional quer internacional, bem como as 

opções estratégicas de desenvolvimento dos negócios para 2010. 

 

Foi assim afirmado que apesar das consequências negativas decorrentes da crise económica que ainda 

vivemos e da acentuada quebra de consumo, com especial incidência no segundo semestre de 2009, o 

Grupo PT conseguiu atingir os seus principais objectivos, dos quais se destacam, a aposta no negócio 

internacional nomeadamente em Timor, África (venda da quota em Marrocos) e Brasil (VIVO), o forte 

investimento na rede de fibra óptica e a convergência fixo-móvel, não esquecendo as políticas sociais 

quanto à estabilidade do emprego, novas admissões, insourcing de várias actividades, com especial 

enfoque na estabilidade dos fundos de pensões que em 2009 atingiram rentabilidades de 15%, quando a 

média do mercado rondou os 9%. 

 

Relativamente a 2010 foram reafirmados os grandes objectivos do Grupo, nomeadamente, o alargamento 

da oferta comercial numa perspectiva de convergência fixo-móvel a todos os segmentos de clientes 

(grandes, pequenas e médias empresas), incremento da oferta da banda larga móvel, continuação dos 

fortes investimentos na rede de fibra óptica e na aposta internacional, bem como, numa perspectiva mais 

social, a continuação da não existência de planos de saídas, a contratação de novos trabalhadores e a 

continuação das políticas de insourcing. 

 

Tivemos oportunidade de desejar igualmente a toda a equipa dirigente do Grupo PT e em particular ao 

seu Presidente os maiores sucessos na aplicação do modelo de gestão que têm vindo a prosseguir, certos 

de que o sucesso da empresa será igualmente o sucesso dos trabalhadores do Grupo. 
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Não deixámos no entanto de salientar que 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 por em causa 

uma mais justa repartição da riqueza criada. Porque ela existe, é fundamental para a estabilidade social 

da empresa que este ano se proceda a uma actualização salarial generalizada e equilibrada. 

 

Nós não aceitamos argumentos do tipo de: “por se ter verificado uma deflação no ano de 2009 o poder de 

compra dos trabalhadores melhorou, mesmo tendo em conta a não actualização salarial porque em anos 

anteriores negociou-se sempre numa perspectiva da inflação esperada”, que nunca se verificou, sendo a 

inflação real consideravelmente superior, o que tem traduzido uma degradação dos salários reais dos 

trabalhadores, ano após ano. 

 

Não temos dúvidas de que em 2010, independentemente duma gestão necessariamente prudente, a 

Empresa e os seus accionistas não vão poder deixar de ter em conta que todos os indicadores económicos 

apontam para uma Taxa de Inflação positiva, que nunca será inferior a 1% na previsão do FMI, de 1,3% na 

previsão do Banco de Portugal ou da Comissão Europeia, ou até de 2% conforme prevê o Governo. 

Neste quadro o Secretariado Nacional do SINDETELECO aguarda com expectativa as posições da Empresa 

no quadro da contratação colectiva. Consideramos ainda interessante uma sugestão feita por outra 

organização sindical, no sentido de a Portugal Telecom vir a ter uma oferta específica do serviço MEO 

para os trabalhadores dos CTT, contando para isso com a colaboração de todos os Sindicatos envolvidos, 

nomeadamente aqueles que têm associados nas duas empresas. 

 

ACTUALIZAÇÃO SALARIAL DO AE 2010 

Tendo em conta a produção de efeitos da Tabela Salarial em vigor, a 01/01/2009, o SINDETELCO em 

conjunto com a FETESE / SITESE e em linha com as posições da UGT, já entregou a sua proposta de 

actualização dos salários reais de todos os trabalhadores da PT, no valor global de 3%, pelo que 

aguardamos agora a contraproposta da Empresa. O Engº Zeinal Bava manifestou disponibilidade para 

acompanhar de perto, com reuniões, todo o processo de negociações da actualização salarial. 

DDEESSEEJJAAMMOOSS  AA  TTOODDOOSS  OOSS  TTRRAABBAALLHHAADDOORREESS  DDOO  GGRRUUPPOO  
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SINDETELCO 
 

Lisboa, 7 de Janeiro de 2010                                                       O Secretariado Nacional do SINDETELCO 


