
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

COM ESCALA OBRIGATÓRIA EM PORTUGAL 
 

Dia 22 de Janeiro de 2015 foi o dia em que os acionistas da PT SGPS decidiram dar luz verde para a venda 
da PT PORTUGAL à ALTICE. 
 

Após um longo processo de informações, desinformações, apresentação de resultados de auditoria, a 
“auto confissão” do ex-presidente da PT PORTUGAL, de na sua opinião ter havido uma gestão imprudente, 
assim como o comunicado em meados deste mês da PT SGPS, vem credibilizar o que há muito se tem 
vindo a dizer sobre a gestão da administração Bava. 
 

O SINDETELCO, durante a fase em que não era consistente a definitiva venda da PT PORTUGAL, pautou-se 
pela prudência de analisar o(s) processo(s), absorvendo informação, para poder compreender, conduzir e 
influenciar o andamento do(s) mesmo(s), na perspetiva da defesa da Empresa e de todos os seus 
trabalhadores. Para o SINDETELCO, para além de qualquer negócio acionista, o que mais interessa é a 
salvaguarda dos postos de trabalho e da Empresa que queremos que continue a ser uma referência no 
panorama das Telecomunicações, não só em Portugal como no Mundo. 
 

Passando a ser a ALTICE a proprietária da PT PORTUGAL, esperamos que da parte desta, sejam honrados os 
compromissos por si divulgados e assumidos na reunião do Sheraton em Lisboa, no dia 18 de Dezembro de 
2014, onde estiveram presentes as ERCT da PT PORTUGAL, nomeadamente: 
 

 OS DIREITOS DOS TRABALHADORES; 
 OS POSTOS DE TRABALHO;  
 O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE SUSPENSÃO DE 

CONTRATO E PRÉ-REFORMA;  
 OS COMPLEMENTOS DE REFORMA;  
 A MANUTENÇÃO DA PT-ACS E PLANOS DE SAÚDE DA PT; 
 UM ACORDO SOCIAL QUE SALVAGUARDE A ESTABILIDADE DA EMPRESA;  
 UM PLANO ESTRATÉGICO PARA A PT PORTUGAL. 
 

Quanto ao futuro, esperamos a divulgação urgente do “PLANO ESTRATÉGICO” da Altice para a PT 
PORTUGAL, exigindo assim, o respeito por uma Empresa de vanguarda nas Telecomunicações, pelos seus 
trabalhadores e estabilidade desta. Lutaremos também por um “ACORDO SOCIAL” que satisfaça os 
compromissos assumidos pela ALTICE. 
 

O SINDETELCO tudo fará no pressuposto da defesa da Empresa e dos seus trabalhadores, na manutenção 
dos centros de decisão em Portugal, defendendo também assim, os interesses nacionais. 
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