
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS MOMENTOS DIFÍCEIS 
ESTAMOS SEMPRE COM OS TRABALHADORES 

 

Recentemente, o dia 22 de Janeiro de 2015 foi decisivo para os acionistas da PT SGPS darem luz verde à 
venda da PT PORTUGAL ao Grupo ALTICE. O SINDETELCO esteve presente nesta Assembleia Geral para 
mais uma vez manifestar o seu entendimento de que para além de qualquer negócio acionista estavam 
em causa a defesa e a salvaguarda dos postos de trabalho dos trabalhadores do Grupo PT e suas famílias. 
 

Caso se concretize a compra da PT PORTUGAL pelo Grupo Altice ninguém poderá hoje dizer neste 
horizonte de incerteza e de indefinição que futuro poderá advir para todos os trabalhadores 
independentemente do seu vínculo contratual. De qualquer forma serão momentos difíceis e 
conturbados que os trabalhadores terão que enfrentar nos tempos mais próximos.  
 

O SINDETELCO aguarda a divulgação da reestruturação prevista no “Plano Estratégico” que deverá ser 
apresentado no mais curto espaço de tempo possível, para que todos possamos saber as linhas de 
orientação que a Empresa vai assumir. Sabemos que existe uma clara intenção de contenção de custos 
que poderá vir a ter algum impacto nas condições de trabalho. Mas queremos acreditar, até por tudo 
aquilo que a Altice tem afirmado até ao momento, que a Contratação Coletiva, o Diálogo Social e a 
salvaguarda dos postos de trabalho no Grupo PT e nas Empresas prestadoras de serviço serão 
respeitados. 
 

Não deixamos de estar particularmente preocupados com os trabalhadores de empresas de 
Outsourcing e prestadoras de serviços, tendo em conta que estes não estão abrangidos por 
Contratação Coletiva. O SINDETELCO entende por isso que a Sindicalização destes trabalhadores é muito 
importante num momento de incertezas como aquele em que vivemos. 
 

 

 

 

 

O Secretariado Nacional do SINDETELCO entende estes como temas prioritários a serem tratados num 

futuro próximo, privilegiando a via do Diálogo como sempre foi apanágio da nossa organização sindical, 

não enveredando pela via da confrontação e da conflitualidade como forma de resolução dos problemas 

dos trabalhadores. 

 

                                                                                             COMUNICADO 9/SN/2015 

 



Em diálogo com as respetivas Administrações e Direções de Recursos Humanos das empresas de Trabalho 

Temporário (Manpower, Randstad/Tempo Team, Egor, Adecco, Kelly Services), em conjugação com a PT 

Portugal e no pressuposto da defesa dos trabalhadores, das empresas e dos postos de trabalho, 

pugnaremos por um Acordo Social que vá ao encontro dos equilíbrios necessários para a manutenção dos 

centros de decisão em Portugal, defendendo igualmente os interesses nacionais.  

 

Por fim, podemos adiantar que estão a decorrer contatos informais com as empresas intervenientes. 

Pedimos assim a todos os trabalhadores envolvidos prudência e ponderação, deixando-nos a condução 

deste processo, com a intenção da defesa e melhoria das respetivas condições efetivas de trabalho, 

evitando-se deste modo riscos desnecessários, com consequências imprevisíveis quer para as empresas 

quer para os trabalhadores.  

 

Não enjeitamos qualquer forma de luta, se o caminho não tiver um fim minimamente satisfatório para 

todas as partes interessadas, nomeadamente para trabalhadores que representamos.  

 

A credibilidade de um Sindicato deve ser vista pelos trabalhadores quanto aos resultados obtidos e nunca 

por posições pré-deliberadas, fora do contexto sindical. A banalização de algumas formas de luta não 

beneficia os trabalhadores. Antes pelo contrário retira-lhe força.  

 

O SINDETELCO é um Sindicato democrático responsável que defende os trabalhadores. 

 

OS TRABALHADORES SÃO A NOSSA FORÇA 

SINDICALIZ A-TE 
 
 
 
 
 

NOVO SITE DO SINDETELCO 
 

Foi inaugurado há poucos dias o NOVO SITE DO SINDETELCO: novo estilo, mais dinâmico, integração com 
redes sociais, pesquisa mais fácil, menús dinâmicos, com a habitual informação completa e atual do mundo 
laboral, ao alcance de um clique. Visite-nos e conheça a nova ferramenta do Sindicato que pretende servir 
melhor os nossos associados: WWW.SINDETELCO.PT 
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