EM DEFESA DA PT
AS ERCTs TUDO FARÃO PARA IMPEDIR
A DESTRUIÇÃO DA PT
As ERCTs, subscritoras deste comunicado, na sequência das muitas diligências que têm sido feitas,
foram recebidos no dia 11 pelo Presidente da PT-SGPS, Eng. Mello Franco.
As ERCTs transmitiram-lhe as suas grandes preocupações em relação ao futuro da PT, nomeadamente
em relação à oferta de compra da PT-Portugal pelo grupo francês Altice e à OPA lançada pela Sr.ª.
Isabel dos Santos.
Em relação à OPA, foi-nos dito que os "donos" da PT-PORTUGAL, a Oi, reagiram negativamente à
mesma oferta.
Em relação à proposta de aquisição pela Altice, o Presidente da PT-SGPS, disse-nos que esta tem
direito de veto e que a situação de plena integração da PT-Portugal na Oi, está prevista que só possa
vir a acontecer em Maio 2015, e que a proposta de compra é considerada demasiado baixa, no
entanto também sabemos que a Adm. da Oi pretendia que a venda fosse feita rapidamente.
Disse-nos ainda que a PT-SGPS, em Portugal cumpriu todos os seus compromissos, até ao final do
terceiro trimestre, já do outro lado do Atlântico, com a Oi, não aconteceu o mesmo.
O Presidente da PT-SGPS, disse que estuda a melhor maneira de servir a PT-Portugal e que defende
uma solução sólida, estável, credível.
“Entre a PT e a Oi, existe um contrato pré-nupcial, que ainda não é casamento definitivo, mas para
haver divórcio, primeiro tem que ter lugar o casamento, rompa-se com o acordo pré-nupcial e não se
promova o casamento, qualquer casamento só pode ter lugar quando noiva e noivo estão de acordo,
o que não é o caso. O casamento imposto é crime …”
Se a PT fosse vendida a um fundo de investimento seria destruída, lutar depois já era tarde, a luta
tem que ser preventiva, antes dos factos acontecerem, para os evitar.
O Governo da República tem responsabilidades no Grupo Portugal Telecom, porque está em causa o
interesse nacional, o interesse económico, o futuro dos trabalhadores e o do País.
É um dever democrático acautelar e defender o interesse do País, uma indústria de
Telecomunicações forte e moderna.
Para defesa da PT, para impedir a sua destruição, exige-se a mobilização urgente de todas as
estruturas representativas dos trabalhadores e de todos os trabalhadores activos, suspensos, préreformados, reformados a aposentados da região de Lisboa.
Assim, a Luta exige uma grande participação na concentração do próximo dia 4-12-2014, junto à
residência oficial do Primeiro-ministro.

TRABALHADOR DA PT, NÃO FIQUES PARA TRÁS, PORQUE SE NÃO LUTARES
HOJE, AMANHÃ PODE SER TARDE, POR ISSO A LUTA É DE TODOS.

DIA 04/12/2014, ÀS 14H30M, todos junto à residência oficial do
Sr. P. Ministro (Rua Borges do Rego/Calçada da Estrela).
AS ERCT SUBSCRITORAS

CT, SINTTAV, STPT, SINDETELCO, SNTCT, TENSIQ, STT, FE/SERS/SNEET E SINQUADROS

