
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SINDETELCO REÚNE COM A  

NOVA ADMINISTRAÇÃO DA PT PORTUGAL 
 
No passado  dia 8 do corrente mês, o SINDETELCO reuniu pela primeira vez 

com a nova Administração da PT PORTUGAL composta pelo 

Presidente, Armando Pereira, e pelos Administradores João Zúquete da Silva, 

recursos humanos e Alexandre Fonseca, CTO-Chief Technology Officer. 

  

De salientar que Armando Pereira é igualmente Vice Presidente do Grupo ALTICE e um dos seus maiores 

acionistas, o que nos permite tirar conclusões sobre a importância estratégica que a PT PORTUGAL 

representa para o Grupo ALTICE. 

  

Esta reunião que contou com a presença de todas as ERCT da PT,  decorreu num clima muito cordial e 

respeitador das responsabilidades de cada uma das partes envolvidas, de acordo com a pática do excelente 

diálogo social que sempre caracterizou a PT, e permitiu que o Presidente Armando Pereira apresentasse 

em linhas gerais alguns dos grandes objetivos estratégicos para os próximos tempos bem como às 

associações sindicais identificarem as suas principais preocupações. 

  

Assim foi afirmado pelo Presidente:  

   

 Consolidação da PT PORTUGAL como empresa de referência no sector, líder de mercado em todos 
os segmentos definindo-se como a empresa mais competitiva e inovadora no panorama nacional; 

 

 Forte investimento na rede de fibra antevendo o futuro e definindo o objetivo de atingir os dois 
milhões de casas com acesso á rede num curto espaço de tempo; 

 

 Necessidade de contenção de custos, reorganização de métodos de trabalho e aligeiramento de 
estruturas como forma de libertar  recursos necessários aos investimentos na rede e inovação; 

 

 Respeito pelo modelo social em prática na PT, nomeadamente no que se refere à contratação 
coletiva, Planos de Saúde em vigor, acordos sociais celebrados quer no plano nacional quer 
internacional, trabalho com direitos, empregabilidade, direitos dos trabalhadores suspensos e pré-
reformados, etc; 

 

 Disponibilidade para reunir com as organizações sindicais sempre que tal se justificar, no  quadro 
de uma relação transparente e leal entre parceiros sociais responsáveis. 

          

                                                                                                COMUNICADO 28/SN/2015 



 

O SINDETELCO teve  oportunidade de referir que o sucesso da empresa é 

também o seu objetivo, e dos trabalhadores que representa, e que tudo fará 

para em diálogo sério e construtivo acompanhar e ajudar a resolver os 

grandes desafios que a PT tem pela frente, convicto de que só as boas 

empresas podem oferecer boas condições de trabalho aos seus 

trabalhadores. 

  

A mensagem deve por isso ser positiva, tendo como limites o respeito pelos 

trabalhadores da PT e pelos seus postos de trabalho e direitos consagrados 

nomeadamente no ACT em vigor, bem como o direito e a obrigação da atual equipa de gestão de gerir 

bem e de acordo com as necessidades que o mercado e a boa gestão do negócio aconselharem, de forma a 

que a PT ultrapasse rapidamente os tempos difíceis que atravessou e se assuma como a " empresa de 

excelência" que sempre foi.  

  

O SINDETELCO dá por isso as boas vindas à nova equipa de gestão, desejando-lhe os maiores sucessos no 

cumprimento das suas obrigações, assumindo desde já a sua disponibilidade para o diálogo e o seu papel 

de parceiro social responsável. 
  

SE AS INTENÇÕES CONTINUAREM A SER AS MELHORES, 
 

OS TRABALHADORES DA PT PORTUGAL NUNCA  
RECUSARAM QUALQUER DESAFIO E VÃO  MAIS UMA VEZ 

CORRESPONDER E ATÉ ULTRAPASSAR AS MELHORES 
EXPECTATIVAS, COMO SEMPRE FIZERAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISBOA, 11 de Junho de 2015                                                      O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 


