
 
 

 

 

 

GREVE GERAL NA PT MEO 

 
LUTA A CRESCER PARA NOS CONCENTRARMOS NAS PICOAS 

E SEGUIRMOS EM MANIFESTAÇÃO ATÉ S.BENTO 

 

A razão dá força à luta. As ORTs têm vindo a desenvolver as acções programadas e divulgadas 

antes, integradas no plano de preparação da Greve Geral na PT MEO no dia 21 de Julho, com grande 

adesão dos trabalhadores. 

O descontentamento generalizado existente numa Empresa cuja Gestão teve o “condão” de colocar 

contra ela todo o mundo do trabalho, é uma coisa inédita e a razão dos trabalhadores dá mais força à 

Luta, pelo que se configura uma Greve Geral histórica.  
 

Quando o Senhor Primeiro Ministro diz que já escolheu a sua Operadora, é o exemplo claro que não 

são só os trabalhadores que não confiam na Gestão da PT MEO, mas todo o País e o exemplo do 

Senhor Primeiro Ministro será seguido por milhões de portugueses. 

Porem, o Primeiro Ministro pela responsabilidade que tem, não se pode limitar a mudar de 

Operadora, o Governo tem de agir para impedir a destruição da PT-MEO 

Mas parece que a “cegueira da Gestão da MEO”, que só pensa no lucro, praticando a política da 

“Terra queimada”, não os deixa ver mais nada que o corte nas despesas e a redução de efectivos. 

Alguém tem que pôr mão nisto e tem que ser o Governo a impedir que a Gestão da PT MEO destrua 

uma empresa que outrora foi orgulho nacional e é indispensável ao País. 

 

Últimas decisões das ORTs. No dia 12, após o grandioso Plenário realizado em Lisboa, as 

ORTs reuniram e entre outras, tomaram as seguintes decisões. 

 

Concentração frente ao edifício das Picoas entre as 13:30h e 14:30h e 

manifestação até à residência oficial do Primeiro-ministro (chegada prevista 15h). 
O impedimento da destruição da PT MEO depende de uma decisão política, que entre outros 

aspectos, leve à alteração/clarificação dos artºs 285, 286º e outros do Código do Trabalho, para 

impedir que a Gestão da PT MEO continue com a “fraude” da Transmissão de estabelecimento”, 

praticando exactamente o inverso do espírito do legislador. 

Assim, para dar mais força a esta exigência, as ORTs decidiram marcar uma Concentração Nacional 

em S. Bento, frente à residência oficial do Primeiro-ministro, procurando sensibilizar este para evitar 

enquanto é tempo, a tragédia que paira sobre a PT MEO, os seus trabalhadores, suas famílias e o 

País. 

As ORTs decidiram organizar transportes a nível nacional para que todos aqueles que possam estar 

presentes, e vão ser milhares, o possam fazer. 

 

Outras iniciativas. Continuará a realização dos Plenários já marcadas, poderá vir a ser marcado 

mais algum. 

Dias 18 e 19, entre as 12h00 e 13h30, haverá concentração de activistas sindicais frente ao edifício 

das Picoas, como forma de protesto pela prática da gestão da PT MEO.    

 

 

 

 

 



Âmbito do Pré-aviso. O Pré- aviso da Greve Geral abrange só a PT MEO e a WINPROVIT, 

aspecto que se pretende deixar claro, neste momento a catástrofe paira sobretudo sobre a PT MEO, 

mas se a situação não for travada enquanto é tempo, no futuro será analisado um âmbito muito mais 

alargado. 

 

Os trabalhadores não têm que dizer se fazem greve. Já sabemos que na PT MEO, há 

“chefias” que em alturas de greve, recebendo orientações ou por sua iniciativa própria, começam a 

perguntar aos trabalhadores se fazem Greve. Que fique muito claro, os trabalhadores não têm que 

responder a tal pergunta, só têm que dizer, é uma decisão exclusivamente minha que 

não a tenho que comunicar a ninguém, nem deverão assinar qualquer documento. 

No dia 21, quem não aparecer ao serviço, tem o dia justificado através do Pré-aviso. 

 

Outras informações. Na próxima semana sairá informação com orientações sobre: 

 Serviços mínimos. 

 Prevenção. 

 Piquetes de Greve. 

 Outros aspectos. 

 

Conhecendo o estilo da Gestão da PT MEO e de algumas chefias, no dia da Greve, pretenderiam ter 

mais trabalhadores que nos dias normais, pelo que sobre esse abuso serão dadas orientações. 

 

Vai ser uma Greve histórica. Passados cerca de 10 anos, os trabalhadores da PT MEO estão 

confrontados com o maior e mais violento ataque aos seus direitos. 

É necessário dar uma resposta adequada a esta Gestão, por isso, até ao dia 21, cabe a cada um 

trabalhar na mobilização para a Greve, convencendo alguns ainda indecisos face ao clima de medo 

instalado. 

Deve estar claro para todos, inclusive a Gestão, que a Greve é um direito Constitucional que ninguém 

pode impedir. 

 

Notas que chegam. Chegou ao conhecimento das ORTs, que há locais de trabalho onde a Gestão 

se está a preparar para contratar trabalhadores da VIATEL que iriam substituir os grevistas. 

Tal abuso está impedido por Lei, os prevaricadores incorrem em processo-crime, pelo que se solicita 

a todos os trabalhadores que tenham conhecimento de tais abusos, para informarem os Sindicatos, 

que serão implacáveis se tais situações vierem a ocorrer.     

 

 

FAÇAMOS TODOS, DO DIA 21 DE JULHO UM DIA DE LUTA HISTÓRICA NA PT MEO. 

 

UM DIA DE LUTA QUE CONSIGA TRAVAR OS DESVANEIOS DA GESTÃO DA PT 

MEO. 

 

UM DIA HISTÓRICO NA DEFESA DA 

 PT MEO 

 DO EMPREGO. 

 DO PAÍS 

 

TRABALHADOR DA PT MEO, ESTÁ NAS TUAS MÃOS DERROTAR O TIPO DE 

GESTÃO PRATICADO NA PT MEO PARA SALVAR A EMPRESA. 
 

 

 


