
  

 

 

 
 

 

INTENSIFICADO O DIÁLOGO SOCIAL COM A PT PORTUGAL 

 

No dia 15 de Março, realizou-se uma reunião entre a UNI Sindicato Global, os três 

sindicatos portugueses, SINTTAV, STPT e SINDETELCO, o CEO da PT Portugal, Eng. 

Paulo Neves e o CCO Dr. João Zuquete. 

A UNI Sindicato Global e os três Sindicatos portugueses, agendaram para esta reunião, 

a discussão dos seguintes temas: 

 Projecto da Altice para a PT Portugal. 

 Diálogo Social com os Sindicatos. 

 Adaptação à nova realidade empresarial do Código de Conduta de 

Responsabilidade Social. 

 

A UNI Sindicato Global, os Sindicatos portugueses e o Presidente da PT Portugal, todos 

confirmaram o seu grande empenho no diálogo e nas relações laborais construtivas. 

A UNI e a PT Portugal, assinaram um Acordo Global em 2006, que vinculava ambas as 

partes ao pleno respeito de normas laborais reconhecidas, como as Convenções da 

OIT. 

O acordo também definia um procedimento para efectuar periodicamente uma revisão 

conjunta da implementação dos compromissos assumidos. 

Aproveitando a cooperação anterior entre a UNI e a PT Portugal, a gestão acordou em 

se voltar a manter um diálogo e cooperação regulares. 

O Presidente Paulo Neves juntamente com o CCO João Zúquete também 

afirmaram a sua forte aposta na cooperação com os sindicatos portugueses 

SINTTAV, STPT e SINDETELCO em todos os aspectos preocupantes para os 

trabalhadores da PT Portugal. 

 



  

 

 

 
 

 

As partes expressaram uma grande vontade de trabalharem juntas para o 

sucesso da PT Portugal. 

Os trabalhadores são o capital mais valioso da empresa e por conseguinte a 

segurança e qualidade do emprego juntamente com a formação e a actualização 

são essenciais ao futuro da empresa. 

A UNI Sindicato Global criou na ALTICE, uma rede entre os sindicatos de Portugal, 

França e EUA, que representam trabalhadores da Empresa desses países. O objectivo 

da rede é trocarem informações e assistirem-se uns aos outros. 

A UNI entrará em contacto com a gestão do Grupo ALTICE para darem início ao 

diálogo social e se envolverem na resolução das questões que preocupam os 

trabalhadores das empresas do Grupo em todo o mundo e na procura de um Acordo 

Global com base no Acordo firmado em 2006. 

A rede ALTICE UNI Sindicato Global reunir-se-á em Lisboa ainda este ano. 

 

Para mais informações sobre a rede Altice Global Union, entre em contacto com: 

icts@uniglobalunion.org 

geral@sinttav.org 

stpt@stpt.pt 

geral@sindetelco.pt 
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