
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PT PORTUGAL 
 

O SINDETELCO  
ESTÁ ATENTO E PREOCUPADO 
 

O SINDETELCO, juntamente com todos os Sindicatos da PT, foi convocado ontem pela DRH 

para uma reunião sem indicação de ordem de trabalhos, tão pouco a descrição do que se iria 

tratar. 

 

Estivémos hoje presentes na referida reunião tendo-nos sido apresentada uma resolução da 

Empresa, no que diz respeito às denominadas “Políticas RH – Ajudas de Custo e Despesas”, 

que irá entrar em vigor, hoje, dia 1 de Outubro de 2015. 

 

Em termos globais esta é uma alteração unilateral da Empresa que visa os quantitativos a 

aplicar aos trabalhadores e que são os seguintes: 
 

 Pequeno Almoço: 2€ 

 Almoço: 7,5€ (até 30 km) e 10€ (+30km) 

 Jantar: 10€ (até 30 km) e 12.5€ (+30km) 

 Alojamento assegurado (marcado) pela Empresa 

 0,35€/km se aprovado em viatura própria.  

Outras formas assegurado por viaturas da empresa.  
 

Perante esta situação o SINDETELCO fez notar à Empresa a sua TOTAL discordância com 

esta posição que é ilegítima e demonstra falta de respeito para com os representantes dos 
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trabalhadores. A Empresa está a criar um clima de mau estar que, a continuar, certamente 

levará a conflitos que não desejamos, para bem de todos. O SINDETELCO não aceitará a 

violação do acordado em ACT. 
 

Já na reunião de informação sobre a “Reorganização da Empresa”, no passado dia 23 de 

Setembro de 2015, sobre segundas, terceiras e quartas linhas de chefia (foram colocados na 

intranet no dia 28/09/2015) onde o Administrador João Zuquete referiu que o objetivo do 

programa é agilizar a PT e que para além de não haver despedimentos ou alteração de 

salários, tudo seria tratado em Diálogo Social com os Sindicatos, o que mereceu uma 

apreciação positiva do SINDETELCO. 
 

Hoje, com o que constatámos na reunião, está alterada a nossa posição, com expectativa e 

preocupação com o que se está a passar. 
 

Demonstrado que foi, o nosso total desacordo com esta forma de atuação da Empresa, o 

SINDETELCO não está disponível para reuniões semelhantes. Tão pouco aceitará posições 

unilaterais que prejudiquem os trabalhadores.   
 

Foi pedida uma reunião com carácter de urgência, por todos os Sindicatos, com o 

Presidente e Administrador do Pelouro de Pessoal da PT Portugal. 

 

A Empresa deverá abrir rapidamente o prosseguimento das negociações do ACT para que em 

concertação, possamos chegar a consensos que dignifiquem as partes, fazendo jus ao que 

desde a compra da PT, a Altice, ao seu mais alto nível, tem vindo a declarar. 

 

O SINDETELCO não querendo dar razão a certos artigos na comunicação social, continua a 

querer que tudo o que nos tem sido afirmado pela Altice seja cumprido. 

 

 

 

 

 

 

 
Lisboa, 1 de Outubro de 2015                                                      O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 


