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NEGOCIAÇÕES DO ACT NA PT; OUTROS ASSUNTOS;
A

RESULTADOS DA ÚLTIMA REUNIÃO DO CONSELHO TECNICO DA PT - ACS
A pedido do SINDETELCO e do SINTTAV, em carta dirigida ao Presidente Dr. Salvador Massano
Cardoso, com cópia ao Administrador Francisco Nunes, foi marcada uma reunião do Conselho Técnico,
realizada a 2 de Março de 2010, onde abordámos os casos que mais nos preocupam. Entre as matérias
abordadas destacamos:
 Qualidade do serviço da PT-ACS - não ficámos convencidos da bondade de opinião do Sr.
Administrador Francisco Nunes. Solicitámos que todas as queixas nos sejam enviadas por escrito
para, em reuniões bilaterais, tentarmos resolver os casos.
 Ausência de Plano e Orçamento para 2010, Relatório de Actividades e Contas de 2009 - foi
marcada uma reunião do Conselho Técnico para o próximo dia 19 de Março de 2010, onde serão
analisados os dois documentos.
 Mudança de instalações para a Rua Entrecampos, nº 28 - as instalações da Avª Fontes Pereira
de Melo nº 32 em Lisboa, vão ser desocupadas, passando os serviços da PT-ACS e todo o
equipamento de estomatologia a estar disponíveis na Rua Entrecampos. Informamos ainda que os
contratos com médicos com mais de 75 anos foram caducados. Todos os médicos com idades
entre os 70 anos e os 75 que no decorrer do ano de 2009 só tinham exercido um acto médico, para
beneficiários da PT-ACS, também foram abrangidos com a caducidade dos contratos.
 IRS 2010, declarações sobre as quotas pagas do Regime Geral e do Regime Especial - quanto
às quotas pagas pelos beneficiários do regime geral e regime especial confirma-se o que já
tínhamos referido. Em 2010 não vão ser entregues declarações para o IRS. O processo iniciado em
2007 não foi prolongado e desta forma o Ministério da Saúde e da Justiça não criaram as
condições para que os pagamentos fossem deduzíveis em sede de IRS. A Administração da PTACS e os Sindicatos vão continuar a lutar, defendendo mesmo alterar os estatutos e/ou os regimes,
de modo a que em 2011 possamos ter uma nova forma de resolver o assunto. Recordamos que
este assunto está em cima da mesa desde 2007, ano em que os Sindicatos organizaram uma
manifestação / concentração junto ao Ministério da Saúde, onde puderam abordar este assunto e a
divida do Estado à PT-ACS que na altura se cifrava em cerca de 50 milhões de euros. Em Março
de 2010 e passado todo este tempo, o Ministério da Saúde ainda não reconheceu a dívida que já
remonta a 2004 e que já se cifra em cerca de 40 milhões de euros. Quanto à anulação das taxas
moderadoras sabemos que não haverá qualquer alteração, dado que há o compromisso protocolar
de não se fazer alterações ao plano de saúde até finais de 2011.

 Reestruturação do Conselho de Administração da PT-ACS – o Administrador mostrou-se
preocupado com os desenvolvimentos na Gestão da PT-ACS, tendo mesmo reprovado a gestão
anterior. Não deixámos de salientar que o Administrador também fazia parte dessa gestão anterior.
Salientamos que todos os instrumentos de gestão foram aprovados e não entendemos algumas
“lágrimas de crocodilo” em torno da gestão anterior. Somos defensores da transparência e que se
actue em função desses mesmos valores. Não temos de opinar sobre as alterações ao Conselho
de Administração, contudo não deixamos de salientar que atrás destes virão quem mal deles dirá.
Existindo matéria reprovável que se actue. Caso contrário, calem-se para sempre, como nos
casamentos. Estes percalços não podem servir de arma de arremesso para que sejam os
beneficiários a pagar as crises nos planos de saúde.

O GRUPO PT E A DEMISSÃO DE ADMINISTRADORES
RE

Reunimos com o Eng. Zeinal Bava, Presidente Executivo da PT Comunicações onde tivémos oportunidade
de abordar a recente demissão dos dois Administradores (Rui Pedro Soares / Fernando Soares Carneiro ), os
negócios no Brasil (compra da DEDIC e GPTI) e Timor, bem como as decisões da ADM da PT-C face ao
temporal na Região Autónoma da Madeira. Acreditamos que a Comissão de Auditoria, sobre a Direcção
do Dr. Mello Franco, fará o seu trabalho e que o nome da PT continuará a ter e a merecer o respeito dos
portugueses. Saudamos as decisões tomadas para atenuar o sofrimento das populações da Madeira.
Com base na argumentação positiva do Sr. Engº Zeinal Bava salientámos que não se justifica que a
empresa até agora não tenha dado resposta às matérias salariais da contratação colectiva de trabalho.
UU

ELEIÇÕES PARA A COMISSÃO DE TRABALHADORES DA PT – C
Vão ter lugar no próximo dia 29 de Março de 2010 as eleições para a Comissão de Trabalhadores da PT –
Comunicações e também para as sub-CTs. Por solicitação dos componentes da Lista B tivémos uma
reunião onde alguns dos candidatos apresentaram o seu Plano de Actividades / Programa para o mandato
a que se candidatam. Foi possível darmos o nosso ponto de vista quanto às Comissões de Trabalhadores,
seu enquadramento geral, suas áreas de actuação e trocarmos opiniões sobre o passado recente,
nomeadamente desde a OPA até ao final de 2009. Após troca de ideias foi por nós manifestado o apoio
aos compromissos apresentados pela Lista B, sustentado pela documentação que nos foi fornecida.
Apoiamos os objectivos traçados e apelamos aos trabalhadores da PT – Comunicações que exerçam o
seu direito de voto no próximo dia 29 de Março de 2010.

ACT PARA O GRUPO PT – RESULTADOS DA ÚLTIMA REUNIÃO NEGOCIAL
Na reunião de 04 de Março de 2010, a Empresa referiu não ter nada de novo a alterar no que respeita às
suas propostas em matéria de clausulado. Voltou a referir que as negociações são na base do âmbito para
os operadores do Grupo PT (PT - Comunicações + PT Prime + TMN). O Secretariado Nacional do
SINDETELCO reafirmou aceitar o âmbito do ACT, aliás como já tínhamos referido em actas anteriores
onde esse princípio está aceite. Após uma consulta a todos os sindicatos presentes, os representantes da
Empresa deram assim prosseguimento às negociações.
No final da reunião, verificou-se a aceitação das partes para o clausulado no que diz respeito aos
Capítulos l, ll e lll até à Cláusula 14ª, inclusive, com os ajustes levados em conta de anteriores reuniões e
respectivas posições das Organizações Sindicais. As negociações retomar-se-ão na próxima semana.
Lisboa, 11 de Março de 2010

O Secretariado Nacional do SINDETELCO
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