
 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

REVISÃO DO AE PT-C 2010 CONCLUÍDA 
No passado dia 7 de Setembro de 2010, pelas 16 horas, foi assinado o Protocolo que encerra o Processo 
negocial do AE da PT Comunicações referente a 2010, na presença do Presidente Executivo do Grupo PT, 
Eng. Zeinal Bava e das organizações sindicais subscritoras.  
 

A reunião contou também com a presença do Sr. Administrador Francisco Nunes e da Comissão 
Negociadora da Empresa, liderada pela DRH. O Secretariado Nacional do SINDETELCO teve oportunidade 
de referir alguns aspectos que têm preocupado os trabalhadores da PT, nomeadamente quanto ao 
impacto da venda da VIVO no Brasil e aplicação das mais-valias conseguidas: 
 

 Investimentos na OI;  

 Distribuição de parte dos resultados da venda directamente aos accionistas; 

 Abatimento da dívida da PT; 

 Diminuição do déficit do Fundo de Pensões dos Trabalhadores da Portugal Telecom ; 

 Reunião sobre o Código de Conduta e de Responsabilidade Social. 

Depois de algumas explicações sobre as várias etapas do processo da venda da VIVO, o Presidente da PT 
teve oportunidade de referir que cerca de metade do resultado da venda será aplicado em investimentos 
na OI, não tendo ainda a Administração uma posição definida sobre a aplicação da verba restante, estando 
em aberto todas as opções. 
 

Neste sentido e considerando que os temas por nós referidos são pertinentes, o Eng. Zeinal Bava ficou de 
agendar nova reunião, quando a Administração já tiver posições mais definidas sobre esta matéria. 
 

Sobre o mercado doméstico foi ainda referido o bom andamento dos negócios e comunicados os grandes 
objectivos, quer para a rede fixa, quer para a rede móvel, com especial enfoque no MEO e na banda larga 
móvel respectivamente. 
 

O Secretariado Nacional do SINDETELCO divulga integralmente o teor do Protocolo que, tal como tínhamos 
afirmado em Comunicados anteriores, veio a consagrar matérias, por nós há muito reivindicadas, como: 
 

 Integração dos trabalhadores com mais de sete anos em níveis de nomeação no anterior modelo de 

carreiras; 

 Integração dos trabalhadores mais jovens admitidos depois de 2005; 

 Alargamento dos Planos de Saúde aos contratados a prazo, etc. 

O Secretariado Nacional do SINDETELCO mais uma vez se afirma como o garante do Diálogo Social e da 
Concertação, em defesa da estabilidade do AE da PT. Aproveitamos para agradecer o empenhamento de 
todos os intervenientes neste processo negocial. 
 

Matéria Salarial contemplada com aumentos no AE 2010 Aumento 
% 

Efeitos 

TS - Tabela Salarial (até ao valor de 3 salários mínimos: € 1425) 1%  
1 de Julho de 
2010 a 31de 

Dezembro de 
2010 inclusivé 

TS  (do valor de 3 salários mínimos até ao valor do último nível:  € 2966,10)  0,8% 

Diuturnidades 0,8% 

Prémio de Aposentação 0,8% 
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PROTOCOLO 2010 
 

A PT Comunicações e as Associações Sindicais subscritoras consideram que os princípios e 
objectivos abaixo explicitados constituem uma base adequada e consensual para uma acção 
coordenada em favor dos interesses da Empresa e dos trabalhadores. 

 

Considerando que: 
 

 Os objectivos estratégicos da Portugal Telecom em que assentam a promoção de uma maior 
coesão económica e social interna, o nível, qualidade e sustentabilidade do emprego e a redução 
de assimetrias têm sido um dos elementos fundamentais por que se pauta a sua actuação;  
 

 A forte aposta na inovação, a criação de novos produtos e serviços e o nível de investimento, em 
contraciclo com a conjuntura económica vivida, geraram um aumento significativo dos postos de 
trabalho em 2009 e 2010, permitindo uma efectiva renovação de quadros, situação que lança 
novos desafios relativamente ao seu desenvolvimento e evolução profissional; 

 

 A manutenção das políticas de sustentabilidade que têm vindo a ser adoptadas permitem um 
compromisso global em 2010, traduzido em aumentos salariais diferenciados a partir de 01 de 
Julho de 2010. 

 

As partes acordam em protocolar, respectivamente, o seguinte: 
1. Aceitar que os valores da tabela salarial e matérias de expressão pecuniária constantes do Anexo VI 

do AE - Acordo de Empresa vigorarão até 31 de Dezembro de 2010, tendo em vista que o processo 
de revisão salarial que vier a ser acordado possa produzir efeitos a 1 de Janeiro de 2011. 

 

2. Aceitar como princípio a negociação das alterações ao modelo de evolução profissional, procedendo 
aos ajustes necessários, integrando-as no clausulado e anexos do AE existente ou de outro IRCT 
que o venha a substituir, de forma a que possam ser publicadas em BTE até ao final de 2010. 

 

3. Dar prioridade à análise, para efeitos de movimentações no âmbito do actual modelo de evolução 
profissional (promoções e progressões), com efeitos a 1 de Julho de 2010, às seguintes situações: 

 

a) até ao final de Setembro de 2010, quanto aos trabalhadores admitidos na Empresa após a 
publicação do acordo de revisão do AE em 2005 ; 

 

b) até ao final de 2010, quanto aos trabalhadores que, em 1 de Maio de 2007, se encontravam 
posicionados nos anteriores níveis de nomeação há pelo menos 7 anos. 
 

4. Assegurar as condições para o recurso a novas contratações na Portugal Telecom. 

5. Reforçar e sensibilizar toda a estrutura da Empresa para os esclarecimentos relativos ao alcance e 
cumprimento do comando normativo contido na Clausula 105ª do Acordo de Empresa, respeitante à 
protecção dos representantes dos trabalhadores.  

 

6. Actualizar os valores do Prémio de Aposentação previsto no anexo VI do Acordo de Empresa em 
0,8%. 

 

7. Criar condições efectivas de aplicação dos Planos de Saúde Corporativos em vigor, na medida das 
disponibilidades da Empresa, a um conjunto mais alargado de trabalhadores, designadamente aos 
trabalhadores contratados a termo após um período mínimo de permanência na Empresa. 

 

8. Aprofundar a participação nos mecanismos de acompanhamento financeiro e técnico dos Planos de 
Saúde da Empresa. 

 

9. Manter as condições especiais de atribuição, comparticipações e descontos MEO e ADSL 
actualmente em vigor, aos trabalhadores activos, suspensos e pré-reformados, reformados e 
aposentados da PT- Comunicações bem como manter, no SFT- Serviço fixo de telefone, os 
compromissos anteriormente assumidos.  

  Lisboa,7 de Setembro de 2010 
 

ESTE PROTOCOLO E A TOTALIDADE DAS MATÉRIAS DE EXPRESSÃO PECUNIÁRIA E TABELA SALARIAL PODEM SER 
CONSULTADOS NO NOSSO SITE EM WWW.SINDETELCO.PT E  NA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK. 

 

Mais uma vez lembramos que continuam as negociações para a consolidação de um acordo para o Grupo PT que 
nesta fase pretende-se que seja aplicado nas empresas PT - Comunicações; TMN e PT Prime. 
 
 

Lisboa, 14 de Setembro de 2010                                                                             O Secretariado Nacional do SINDETELCO 

http://www.sindetelco.pt/

