
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA 

PT PORTUGAL 
 

No dia 19 de Janeiro realizou-se uma reunião com o Presidente da PT 
Portugal, Sr. Armando Pereira, que tinha sido solicitada por um 
conjunto de Sindicatos, no que diz respeito à situação laboral na 
Empresa.   
 

O SINDETELCO referiu ao Sr. Presidente que tinha um projeto sindical que apostava no Diálogo 
Social e na Negociação Coletiva.  
 
No que diz respeito à Negociação Coletiva o SINDETELCO sempre cumpriu e respeitou os seus 
compromissos. Indicámos que tínhamos dificuldade em perceber como era possível que o ACT 
durante anos tivesse uma leitura e uma interpretação por parte de todos os signatários e de 
repente, apenas por haver uma mudança de gestão, a Empresa de uma forma unilateral sem 
qualquer diálogo com os parceiros sociais, impusesse novas interpretações para as Cláusulas 
como foi o caso do Subsídio de Refeição, obrigando todos os trabalhadores a receberem o 
referido subsídio através de um cartão refeição e não em dinheiro. 
 
Concordamos com essa opção em regime de adesão por escolha do trabalhador e nunca como 
a única forma e imposta como obrigatória. 
 
Em relação às ajudas de custo, cujo valor consta da Negociação Coletiva, não aceitamos que 
seja inferior ao Subsídio de Refeição e achamos ridícula essa tomada de posição da Empresa, 
mais uma vez de forma unilateral.  
 
A Empresa ainda está a tempo de corrigir estas medidas que nos recusamos a aceitar. Tudo 
faremos para que seja reposta a legalidade. 
 
Exigimos à Empresa que retome a negociação do processo negocial do ACT, num acordo em 
que ambas as partes se revejam. Mas não estaremos disponíveis para que os trabalhadores 
vejam reduzidos os seus direitos e exigimos que hajam aumentos salariais depois de vários 
anos onde os trabalhadores perderam poder de compra. 
 

COMUNICADO  6/SN/2016 

 



Comunicámos ao Sr. Presidente a nossa preocupação com o clima que os trabalhadores hoje 
vivem e sentem na Empresa, que tem criado ansiedade e medo. Esta situação não pode 
acontecer numa Empresa com a dimensão da PT Portugal que sempre foi uma empresa com 
responsabilidade social e que sempre respeitou os seus trabalhadores.  
 
Criticámos as tentativas e alguns factos consumados de colocação de trabalhadores em 
funções completamente diferentes daquelas para as quais foram contratados, numa clara 
violação do ACT, na nossa opinião. 
 
Às questões colocadas pelo SINDETELCO e outras organizações sindicais o Sr. Presidente 
garantiu: 
 

 Que não haverá despedimentos na PT Portugal; 
 

 Que a PT INOVAÇÃO será uma forte aposta na inovação tecnológica do grupo 
Altice, o que no nosso entender será bom para os trabalhadores e para Portugal; 

 
 Foi assumido que no dia 29 de Janeiro de 2016 será retomado o processo negocial 

do ACT. 
 

Será muito importante para a Empresa que a estabilidade e paz social se mantenham e é 
necessário que os trabalhadores da PT Portugal conheçam o projeto que a Altice quer 
implementar pois sem a motivação e envolvimento dos trabalhadores não existem projetos, 
nem empresas com sucesso. 
 
O SINDETELCO estará sempre disponível para um Diálogo Social construtivo que salvaguarde o 
interesse e defesa dos nossos associados e dos trabalhadores em geral. 
 
Tudo faremos para que continue a existir um clima de Paz Social, a manutenção dos postos 
de trabalho na PT Portugal, sem nunca abdicar da defesa dos interesses dos trabalhadores. 
 
Qualquer associado que tenha dúvidas, problemas ou qualquer questão a colocar agradecemos 
que o façam para telecomunicações@sindetelco.pt  

 

NA LUTA PELA DEFESA DOS TRABALHADORES 
 
 
 
 
 
 
 
Lisboa, 21 de Janeiro de 2016                                                     O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 
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