
 

 

 

 

POSIÇÃO DO SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 
SOBRE A TRANSFRÊNCIA DO FUNDO DE PENSÕES DA PT PARA O ESTADO  

 
 

Em reunião havida ontem com Comissão Executiva da Portugal Telecom, o 

SINDETELCO foi informado do inicio do processo de transferência dos Fundos 

responsáveis pelo pagamento das Pensões Estatutárias dos trabalhadores da CGA e 

da ex-Marconi para o Estado. 

Esta era uma velha aspiração dos trabalhadores afectos a estes regimes, tendo em 

conta a estabilidade do pagamento das suas pensões de reforma que assim passam 

a ser da responsabilidade do Estado, ficando libertas de possíveis oscilações do desempenho das 

empresas.  

O SINDETELCO e o SITESE / FETESE não podem ainda deixar de se regozijar com o facto da 

transferência dos fundos se efectuar sem qualquer deficit, tendo em conta as responsabilidades 

calculadas a Dezembro de 2009, tendo a Empresa para o efeito injectado cerca de 0,8 bi de euros no 

sentido de anular esse deficit. 

Fica assim também cumprida uma reivindicação do SINDETELCO e da FETESE no sentido das mais-

valias resultantes do negócio da VIVO no Brasil virem também a beneficiar em parte os 

trabalhadores da Portugal Telecom, nomeadamente quanto à diminuição do deficit dos Fundos de 

Pensões. 

A Portugal Telecom continuará a ser responsável pelos fundos que pagam os complementos de 

reforma, nomeadamente ex-TLP, ex-TDP e ex-Marconi, o que para o Secretariado Nacional do 

SINDETELCO e para o SITESE / FETESE faz todo o sentido, por essa situação decorrer de acordos 

internos, sobre os quais o Estado não tem que ter qualquer responsabilidade. 

Lisboa, 30 de Setembro de 2010 

O Secretariado Nacional do SINDETELCO  
O SITESE / FETESE 
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