
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO PT 

     PONTO DE SITUAÇÃO  
 

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 
 

Em reunião com o Presidente Executivo Eng. Zeinal Bava foram apresentados os resultados 
provisórios do Grupo PT no ano de 2011, sendo de destacar os bons resultados obtidos quer no 
mercado doméstico, quer no internacional. 
 
Apesar do clima de crise económica generalizada que se verifica em Portugal, e da acentuada 
quebra no consumo das famílias com implicação direta nas receitas do Grupo, a PT conseguiu 
crescer em número de clientes em todos os segmentos de mercado, crescendo significativamente 
em clientes e receitas no mercado residencial fruto do bom desempenho do MEO. 
 
Neste sentido o Grupo PT continua a ser um referencial de estabilidade e diálogo social. 
Registamos este facto e consideramos que este resultado também deve ser revertido para os seus 
profissionais.  
 

NEGOCIAÇÕES DO ACT 
 

Como já informámos em comunicados anteriores continuam as negociações da 2ª fase do ACT – 
Acordo Coletivo de Trabalho para o Grupo PT (PTC e TMN), nomeadamente quanto aos regimes de 
trabalho e matéria salarial, tendo os negociadores do Grupo Empresarial manifestado 
disponibilidade para abordar este tema, após a Assembleia Geral de Acionistas que se realizará no 
dia 27 de abril de 2012. 
 
O Secretariado Nacional do SINDETELCO aguarda uma posição da Empresa sobre esta matéria 
tendo em conta o carácter global da negociação.  
 
Entretanto tem ocorrido a integração de todos os trabalhadores abrangidos pelo ACT no novo 
modelo de carreiras, fundamentalmente em duas fases: - a primeira que deu lugar à integração 
administrativa em que os trabalhadores foram integrados na mesma categoria e nível com exceção 
dos Técnicos de Apoio cuja categoria foi extinta; - e uma segunda fase que integrou os 
trabalhadores nas novas categorias criadas de Consultor e Consultor Superior segundo os 
requisitos definidos pelas Empresas. 
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Chamamos mais uma vez a atenção para o facto de que a integração no novo modelo de carreiras, 
que tem em conta o vencimento base dos trabalhadores, não deve ser confundida com a 
integração no “Modelo de Gestão”, que integra por função e total remuneratório, donde poderão 
ocorrer algumas diferenças. 
 

Queremos salientar, mais uma vez, o futuro trabalho da Comissão Paritária prevista no ACT, a qual 
tem por missão o articulado que consta no instrumento acordado. Já indicámos o nosso 
representante e acreditamos que as nomeações serão resolvidas por consenso entre as 
organizações sindicais subscritoras do ACT em vigor para a PTC e TMN. 
 

G.T. RESPONSABILIDADE SOCIAL INTERNA 
 

Mais uma vez tivemos a oportunidade de constatar a dimensão qualitativa e quantitativa das 
políticas sociais praticadas pela PT.  
 

Este Grupo de Trabalho, coordenado pela Dra. Teresa Galvão, tem alargado significativamente as 
suas atividades, abrangendo muito mais trabalhadores por todo o País e desenvolvendo novos 
programas de apoio aos seus agregados familiares nas mais diversas áreas, pelo que o 
SINDETELCO não pode deixar de enaltecer o trabalho desenvolvido do qual faz parte com orgulho. 
 

Que assim se possa continuar e melhorar se possível, é o nosso maior desejo, com parabéns para 
toda a equipa pelo trabalho realizado. 
 

Não temos dúvidas das dificuldades dos tempos que vivemos, que implicam transformações 
profundas e constantes nas Empresas e na sociedade em geral, nem sempre favoráveis aos 
trabalhadores e aos seus legítimos interesses.  
 
Por isso temos privilegiado a empregabilidade no Grupo, certos de que o desemprego é o grande 
flagelo dos tempos que correm nomeadamente para os mais jovens. 
 

Por isso temos defendido intransigentemente o diálogo social e a contratação coletiva 
conjuntamente com a nossa Central Sindical UGT e outros parceiros, como os meios mais eficazes 
para ultrapassar os desafios e resolver os problemas, garantindo a estabilidade das Empresas e 
dessa forma contribuindo para o seu sucesso e dos seus trabalhadores. 
 

Os trabalhadores do Grupo PT podem continuar a contar com o SINDETELCO. 
 

PT - ACS – Conselho Técnico 
 

Temos vindo a clarificar algumas interpretações e confusões acerca da restruturação da PT – ACS, 
nomeadamente quanto à plataforma de gestão que está a ser utilizada e que foi adquirida à 
AdvanceCare.  
 

Muita confusão tem sido formulada e nós gostaríamos de deixar claro que interpelámos a 
Administração da PT- ACS sobre esta questão, por mais de uma vez. De facto não existe até agora 
qualquer mudança de atitude politica quanto à Associação de Cuidados de Saúde que tem o seu 
Plano e Orçamento para 2012 já aprovado em sede de CT - Conselho Técnico, como está também 
aprovado o Relatório de atividades e Contas referente ao ano de 2011. Como é sabido tem estado 
bloqueada qualquer revisão do plano de saúde. Sabemos que existe intenção de convocar as 
organizações que criaram e reviram o Plano de Saúde e vamos obviamente estar atentos como 
informaremos acerca dos desenvolvimentos desta questão.  
 
Lisboa, 19 de Abril de 2012                                              O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 


