
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

GRUPO PT 
 

Tendo estado presente em várias reuniões convocadas pela ADM da PT realizadas recentemente, e 
considerando a importância dos temas em análise,  o SINDETELCO quer desta forma contribuir 
para o correcto esclarecimento dos seus associados e dos trabalhadores do Grupo PT em geral.  
 

FUSÃO COM A OI BRASILEIRA 
 

O SINDETELCO tem conhecimento desta operação já ter obtido luz verde das entidades 
reguladoras Brasileiras, faltando agora que se pronunciem as autoridades Portuguesas, para que a 
fusão das duas empresas possa entrar nos seus procedimentos finais que segundo o Presidente 
Engº Zeinal Bava deverão estar concluídos até finais de Abril, podendo assim serem marcadas as 
respectivas Assembleias de Accionistas. 
 

Segundo informação do Presidente as duas Empresas manterão as suas identidades nacionais, 
sendo criada uma nova SGPS com nome ainda por definir,  o que não implica que não existam 
zonas de colaboração nos mercados domésticos que possam abrir oportunidades importantes para 
os respectivos trabalhadores. É reconhecido o maior avanço tecnológico da PT, assim como a 
maior dimensão do mercado Brasileiro, o que  desde já potencia uma maior colocação dos 
excelentes produtos desenvolvidos pela PT como é o caso do MEO que, estamos convictos, será 
mais um caso de sucesso quer no Brasil quer noutras  partes do mundo como desejamos. 
 

O SINDETELCO não pode deixar de reconhecer que desta fusão resultará um grupo muito mais 
forte e muito mais resistente a OPAS hostis como já vivemos na PT, o que é muito importante para 
os seus trabalhadores, nomeadamente para a estabilidade do emprego, diálogo social, 
contratação colectiva e condições de trabalho praticados na PT e que se consubstanciam no ACT e 
no Código de Conduta que celebrámos com a colaboração da UNI e de outras organizações 
sindicais, nomeadamente as Brasileiras. Tudo faremos para que estas realidades se mantenham 
em Portugal e que comecem a ser uma realidade também para os trabalhadores Brasileiros. 
 

REESTRUTURAÇÃO DO GRUPO PT 
 

Como é do conhecimento geral, está em curso uma grande reestruturação de todo o grupo que 
vai originar fusões de empresas, (caso da PT INOVAÇÃO e da PT SI), criação de novas, (caso da 
unidade CLOUD e DATA-CENTERS) concentrações de serviços (caso das Áreas Comerciais, Recursos 
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Humanos ) etc, o que vai originar deslocações de trabalhadores de umas empresas para outras 
conforme as suas áreas de serviço e funções se vierem a inserir. 
 
O SINDETELCO compreende o alcance operacional desta reestruturação,  mas não pode deixar 
de alertar para os aspetos relacionados com os trabalhadores da PT que são a sua primeira 
preocupação. Assim, e após a reunião que efetuámos com o ADM DR Francisco Nunes para 
apresentação da nova estrutura, foram por nós imediatamente colocados os seguintes aspetos: 
 

 Regresso de trabalhadores cedidos a outras empresas do grupo à PT-C e fim dos 

respectivos contratos de cedência. 

 Cessão de posição contratual de trabalhadores entre outras empresas do Grupo. 

 Eventual existência de excedentes e  possíveis novos programas de saídas.  

 Alargamento da contratação coletiva e das condições de trabalho de acordo com o ACT a 

todas as Empresas do Grupo ainda não abrangidas como a PT PRO. 

 Início do próximo processo de revisão salarial e do ACT.  

O ADM DR Francisco Nunes teve oportunidade de se pronunciar sobre todas estas matérias, 
mostrando-se sensível à preocupação do SINDETELCO com o esclarecimento e acompanhamento 
dos trabalhadores em todo este processo, afirmando que se houver necessidade de novos 
programas de saídas eles serão em tudo semelhantes aos que têm vindo a ocorrer, (suspensões 
contratuais, pré-reformas e rescisões por mútuo acordo).  Quanto ao alargamento do ACT 
nomeadamente aos trabalhadores da PT PRO respondeu afirmativamente à solicitação do 
SINDETELCO, tendo essa matéria ficado já resolvida, bem como a disponibilidade da Empresa para 
iniciar a próxima revisão salarial e do ACT em data a confirmar. 
 

O SINDETELCO ficará assim atento à disponibilidade manifestada, nomeadamente quanto à forma 
como os trabalhadores vão ser tratados nesta importante reestruturação, não abdicando de 
denunciar sozinho ou em colaboração com outras organizações sindicais comportamentos menos 
corretos ou situações que venhamos a identificar como altamente lesivas dos interesses dos 
trabalhadores do Grupo PT. 
 

REVISÃO SALARIAL E DO ACT 2014 
 

Conforme já exposto anteriormente, o próximo processo negocial irá iniciar-se brevemente tendo 
o SINDETELCO e o SITESE apresentado oportunamente, entre outras,  uma proposta de revisão 

salarial e de toda a matéria de expressão pecuniária e prémios de aposentação de 2,5%, em 

linha com o reivindicado pela UGT. 
 

AS EMPRESAS PODEM E DEVEM ROBUSTECER-SE E ADAPTAR-SE ÀS NECESSIDADES 
DO MERCADO REDIMENSIONANDO-SE E REESTRUTURANDO-SE DE FORMA 

CORRECTA PRESTANDO CADA VEZ MAIS E MELHORES SERVIÇOS! 
 

NÃO PODEM É FAZÊ-LO SEM TER EM CONTA O BEM ESTAR DOS SEUS 
TRABALHADORES E FAMÍLIAS POIS O CONTRÁRIO É INCOMPATÍVEL COM O 

COMPROMISSO DE BOAS PRATICAS ASSUMIDO PELA PT  
AO SUBSCREVER O CÓDIGO DE CONDUTA. 

 

A TUDO ISTO O SINDETELCO ESTARÁ ATENTO E DARÁ RESPOSTA 
 

Lisboa, 4 de Fevereiro de 2014                                                              O Secretariado Nacional do SINDETELCO 


