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NEGOCIAÇÕES DO PLANO DE SAÚDE CLÁ
ERCT da PT assinam com a Administração da PT Portugal a revisão Plano de Saúde 

Clássico da PTC, garantindo que até 31 de 

O TRABALHO CONTINUA, POIS EMBORA 
A ADMINISTRAÇÃO PRETENDIA, FICA AQUÉM DO OBJETIVO DEFINIDO PELAS ERCT

No passado dia 16 o processo negocial do Plano de Saúde Clássico da PTC, aberto 
de Junho de 2013, de acordo com o ACT da PT e o Protocolo da Constituição 
fim. A negociação encerrou-se com a assinatura do protocolo final e d

Neste processo, trabalharam firmemente
conjunto de Sindicatos (SINTTAV, STPT, 
ENGENHEIROS e SINQUADROS) que r
sindicalizados na PT. 

Estas ERCT não tinham como ponto de partida 
alterado unilateralmente pela Gestão (exceto nos atos de estomatologia)

No final de uma negociação longa e espinhosa
murro na mesa” o resultado alcançado
existam mais situações em que o Plano de Saúde 

Estas ERCT fizeram a negociação viável
de que a passagem dos centros de decisão para o Brasil, 
piores para o Plano de Saúde e para os beneficiários caso não 

Sublinhamos como muito positivo a garantia obtida de 

dezembro de 2019, salvo situações 

ocorrer com o acordo da maioria das

titulares. 

Trabalhámos para manter, por muitos anos
dos beneficiários e que seja compensador

Relembramos que vai ser criado um Comité de Acompanhamento dos 
paritária, com o máximo de 10 elementos, onde as ERCT vão intervir 
reivindicações que não conseguiram consagrar
que foi acordado e contribuir para a resolução de situações 

As ERCT não aceitam e vão interceder para que nenhum familiar inscrito, nomeadamente os mais 

idosos (cônjuges e ascendentes) atualmente 

do rendimento familiar global, seja afastado por nã

o caso dos trabalhadores em dificuldade

Oportunamente, daremos informação em concreto d

partir do dia 1 de Outubro), referindo que o 

para a PT, terão que considerar sempre 

Vamos continuar a fazer Sessões de Esclarecimento

processo em que não fomos vencedores

Administração ficou muito aquém do que pretendia implementar
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AÇÃO DOS ENGENHEIROS; SINQUA

    

EGOCIAÇÕES DO PLANO DE SAÚDE CLÁSSICO DA PTC
ERCT da PT assinam com a Administração da PT Portugal a revisão Plano de Saúde 

Clássico da PTC, garantindo que até 31 de Dezembro de 2019 ficará inalterado

O TRABALHO CONTINUA, POIS EMBORA O RESULTADO OBTIDO SEJA M
A ADMINISTRAÇÃO PRETENDIA, FICA AQUÉM DO OBJETIVO DEFINIDO PELAS ERCT

processo negocial do Plano de Saúde Clássico da PTC, aberto 
de acordo com o ACT da PT e o Protocolo da Constituição do Plano 

com a assinatura do protocolo final e de um novo texto 

ram firmemente, em defesa dos trabalhadores a Comissão de Trabalhadores e um 
conjunto de Sindicatos (SINTTAV, STPT, SINDETELCO, SNTCT, TENSIQ, STT, FE

e SINQUADROS) que representam praticamente a tota

tinham como ponto de partida uma garantia jurídica segura de que o 
alterado unilateralmente pela Gestão (exceto nos atos de estomatologia). 

longa e espinhosa, em que foi necessário por diversas 
ado não nos deixa totalmente satisfeitos, porque 

m mais situações em que o Plano de Saúde fica melhor do que pior, as perdas

viável, num enquadramento condicionado pelo facto de existir a convicção 
que a passagem dos centros de decisão para o Brasil, após a fusão com a Oi

e para os beneficiários caso não houvesse acordo entre as partes

a garantia obtida de que o Plano será mantido

dezembro de 2019, salvo situações “financeiras catastróficas”, e que futuras alterações só 

com o acordo da maioria das ERCT subscritoras que representem a maioria dos beneficiário

para manter, por muitos anos, um Plano de Saúde que sirva em primeiro lug
compensador do ponto de vista do custo/benefício para todos os inscritos.

um Comité de Acompanhamento dos Planos de Saúde
com o máximo de 10 elementos, onde as ERCT vão intervir e tentar consagrar 

consagrar no texto final. Pretendemos fiscalizar o cumprimento cabal do 
resolução de situações que careçam de análise detalhada

ERCT não aceitam e vão interceder para que nenhum familiar inscrito, nomeadamente os mais 

atualmente isentos de quota, mas que vão passar a pagar em função 

seja afastado por não poder pagar a sua mensalidade,

dificuldades que recebem apoio da Responsabilidade Social Interna.

em concreto das alterações que foram acordadas

), referindo que o equilíbrio entre os legítimos direitos dos beneficiários e os encargos 

sempre princípios de Solidariedade para quem mais precisa.

Esclarecimento pelo País, assumindo as nossas 

vencedores, que não deixa todos os trabalhadores satisfeitos, mas certos de que a 

icou muito aquém do que pretendia implementar. 
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Lisboa, 19 de Junho de 2014 
 

SSICO DA PTC 
ERCT da PT assinam com a Administração da PT Portugal a revisão Plano de Saúde 

Dezembro de 2019 ficará inalterado 

SEJA MUITO MELHOR DO QUE 
A ADMINISTRAÇÃO PRETENDIA, FICA AQUÉM DO OBJETIVO DEFINIDO PELAS ERCT 

processo negocial do Plano de Saúde Clássico da PTC, aberto pela Empresa no dia 14 
do Plano de 1995, chegou ao 

novo texto para o Plano de Saúde.  

Comissão de Trabalhadores e um 
SNTCT, TENSIQ, STT, FEDERAÇÃO DOS 

praticamente a totalidade dos trabalhadores 

de que o Plano não podia ser 

em que foi necessário por diversas vezes dar literalmente “um 
porque embora globalmente 

, as perdas são penalizadoras. 

condicionado pelo facto de existir a convicção 
após a fusão com a Oi, trariam sempre soluções 

entre as partes. 

que o Plano será mantido, inalterado, até 31 de 

, e que futuras alterações só podem 

a maioria dos beneficiários-

um Plano de Saúde que sirva em primeiro lugar os interesses 
/benefício para todos os inscritos. 

lanos de Saúde da PT, de base 
tentar consagrar algumas das 

fiscalizar o cumprimento cabal do 
ue careçam de análise detalhada.  

ERCT não aceitam e vão interceder para que nenhum familiar inscrito, nomeadamente os mais 

que vão passar a pagar em função 

o poder pagar a sua mensalidade, não esquecendo 

que recebem apoio da Responsabilidade Social Interna. 

as alterações que foram acordadas (que produzirão efeitos a 

equilíbrio entre os legítimos direitos dos beneficiários e os encargos 

princípios de Solidariedade para quem mais precisa. 

as nossas responsabilidades, num 

, que não deixa todos os trabalhadores satisfeitos, mas certos de que a 


