
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PT PORTUGAL 

PONTO DE SITUAÇÃO 
 

Ontem dia 6 de Agosto a DRH da PT Portugal convocou uma reunião com todas as ERT’s para apresentação do 
“Projecto Valor”. Nesta reunião o SINDETELCO teve oportunidade de logo no início cumprimentar a Dra. Ana 
Rita Lopes, nova DRH da PT, a quem desejámos os maiores sucessos no desempenho das suas novas funções 
no interesse de todos, tendo em conta a especificidade desta área, nomeadamente o relacionamento com as 
ERT’s e o nível do Diálogo Social praticado na PT. 
 

O “Projecto Valor” entretanto apresentado consiste numa aferição de conhecimentos e competências 
adquiridas que todos os trabalhadores deverão facultar. Pretende assim a empresa ter um conhecimento 
atualizado da situação de cada trabalhador, tendo em conta futuros processos de mudança de funções, de 
acordo com as políticas de mobilidade interna que vierem a ser implementadas. O Projecto avança na 
segunda-feira, dia 10 de Agosto, e consiste num formulário disponibilizado na intranet (Portal do Colaborador) 
e através da internet que todos deverão preencher.  
 

Alguns dos campos eventualmente conterão já informação que é aquela de que a DRH dispõe no momento. 
Esta informação deverá ser confirmada ou atualizada de acordo com as competências entretanto adquiridas 
por cada trabalhador, tendo a DRH linhas de apoio específicas para quaisquer dúvidas que possam surgir.  
 

O SINDETELCO teve oportunidade de comentar o interesse da atualização do conhecimento da situação de 
cada trabalhador da PT, sendo este processo um importante instrumento de gestão, que facilitará as 
mudanças internas que tiverem de ocorrer bem como uma melhor adequação de cada trabalhador às funções 
desempenhadas.  
 

Solicitámos ainda informação sobre os processos negociais em curso, nomeadamente o ACT, que segundo 
informação da DRH deverá voltar a ser discutido brevemente. Relativamente à reunião realizada com o novo 
CEO da PT Portugal, Eng. Paulo Neves, o SINDETELCO considerou muito importantes as declarações no sentido 
da estabilidade e manutenção dos postos de trabalho na PT Portugal, o que permite a tranquilidade desejável 
para que todos desempenhem as suas funções de uma forma empenhada.  
 

O SINDETELCO considera que, de acordo com a estabilidade agora vivida, é importante 
voltar a discutir políticas de partilha de valor, de forma a que os trabalhadores da PT 

Portugal beneficiem do esforço e da qualidade do seu trabalho. 
 

Neste sentido continuaremos ativos e atentos de forma a melhor defender o interesse de 
todos os trabalhadores da PT Portugal, a quem desejamos umas  

 

BOAS FÉRIAS! 
 

                                                                                                COMUNICADO 31/SN/2015 

Lisboa, 7 de Agosto de 2015                                                        O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 
 


