
 
 

 

 
 
 

ALARGAMENTO DE FUTURO ACT – ACORDO 

COLECTIVO DE TRABALHO,  

A OUTRAS EMPRESAS DO GRUPO PT 
 

Estão a decorrer as negociações para a construção de um ACT – Acordo 

Coletivo de Trabalho para três das empresas do Grupo – PT. Este processo 

está em fase avançada. 

 O Secretariado Nacional do SINDETELCO vem insistindo desde acerca de três 

anos para que se inicie a discussão de um IRCT - instrumento de regulamentação colectiva 

para a PT - ACS que cubra todos os cerca de 183 trabalhadores (operacionais 158 + 25 do Apoio *) 

que têm vinculo aquela associação de cuidados de saúde. 
 

Desde os tempos do Presidente Dr. Monteiro de Lemos, passando pelo Dr. Carlos Batista e agora o 

Dr. Francisco Nunes que esta questão tem estado sobre a mesa.  
 

Quando do início do processo negocial em curso (ACT) para as três empresas do grupo PT (PTC + 

PT Prime + TMN) esta foi uma das questões colocada na agenda para que fosse possível passar à 

prática. Como isso não foi aceite, nós conjuntamente com a FETESE + SITESE + FE tratámos de 

elaborar uma proposta inicial para entregar à Administração e ao Ministério do Trabalho.  
 

Agora, Outubro de 2011, em vésperas de terminarem as negociações do ACT acima referido, a 

Administração Corporativa já aceita que em 2012 o ACT possa ser estendido a outras empresas 

do grupo PT entre ela a PT - ACS. 

Esta nova posição é do nosso agrado e como tal não iremos apresentar a proposta inicial acima 

indicada. 
 

Informamos desta forma os nossos associados em especial e os trabalhadores em geral, do atual 

estado da luta por um instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, que cubra o maior 

número de trabalhadores das empresas do grupo PT. 
 

Deste modo voltaremos a abordar este assunto, já que não está ainda consolidado um consenso em 

torno da negociação do ACT, reconhecendo todavia que as negociações estão avançadas e que 

passaremos em 2012 a discutir o seu alargamento. 

Estamos ao seu inteiro dispor para esclarecermos todas as suas preocupações, dúvidas ou opiniões. 
 

 = dados de 31 de Dezembro de 2009 
 

Lisboa, 7 de Novembro de 2011                                                O Secretariado Nacional do SINDETELCO 

COMUNICADO  35/SN/2011 

http://www.ptacs.pt/default.aspx

