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COMUNICADO 41/SN/2010

UM ANO DE APREENSÃO E EXPECTATIVA
Como é do conhecimento dos trabalhadores do Grupo PT o ano de 2010 encerra com a
atribuição generalizada de um prémio de 1200 €uros para todos trabalhadores do
activo, decorrente das mais-valias realizadas com a venda da VIVO. Também para isso
contribuíram os bons resultados operacionais, mais uma vez alcançados pelo Grupo
PT, para os quais muito contribuiu o esforço, a dedicação e o trabalho realizado pelos
trabalhadores.
O Secretariado Nacional do SINDETELCO não pode deixar de se regozijar com tal decisão, até porque como
é sabido, sempre defendemos uma mais justa repartição da riqueza criada, nomeadamente através de
políticas de partilha de valor com todos os trabalhadores do Grupo PT, na altura em que também se
distribuem os dividendos aos accionistas. Quando defendemos essa partilha não fomos compreendidos e
até escarnecidos por quem não vislumbra mais que um palmo à frente dos olhos. Agora, decerto, que já
perceberam e nós estamos satisfeitos por tal decisão. Totalmente satisfeitos? Não. Podiam e deviam ter
ido mais além nomeadamente para quem tem vínculo ao Grupo PT embora não esteja no activo.
Mas como “nem tudo são rosas” o ano de 2011 afigura-se-nos como um ano particularmente difícil,
decorrente da crise económica que vivemos e das medidas de forte contenção e austeridade, muitas vezes
injustas que a sua resolução impõe, mas que todos teremos que enfrentar e superar. Neste sentido vemos
com alguma apreensão o período de Contratação Colectiva que se avizinha, nomeadamente no que diz
respeito à actualização das tabelas salariais praticadas, tendo em conta os indicadores já conhecidos e que
implicam uma taxa de inflação positiva para 2011, devendo por isso haver actualizações salariais.
Quer no âmbito da negociação do IRCT- Instrumento de Regulamentação Colectiva de Trabalho, tendente
ao alargamento das condições negociadas às empresas da operação (PT- Comunicações, TMN e PT PRIME),
quer no âmbito da negociação do AE da PT- Comunicações, tudo faremos para conciliar a manutenção dos
níveis de empregabilidade no Grupo PT, a continuação da Contratação e Admissão de novos
trabalhadores, a sustentabilidade dos sistemas de saúde praticados através da PT-ACS e a continuidade
do clima de entendimento e paz social que tem permitido que a PT obtenha os resultados conhecidos.
Assim, o Secretariado Nacional do SINDETELCO apresentará brevemente a sua proposta de revisão salarial
do AE da PT- Comunicações, esperando abertura ao diálogo e disponibilidade negocial por parte da
Empresa, tendente a mais uma vez conseguirmos obter o acordo desejado.

Aproveitamos para enviar aos nossos associados do Grupo PT e a todos
os trabalhadores em geral votos de Boas Festas e de boas entradas em 2011.
Lisboa, 28 de Dezembro de 2010
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