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SINDICATOS REÚNEM PARA ANALISAR A 

SITUAÇÃO LABORAL NA PT 

 

A reunião realizou-se, no passado dia 14 de Janeiro, e teve como temas principais: 

- As ajudas de custo; 

- O pagamento do subsídio de refeição através de cartão refeição; 

- O pedido de reunião com o Presidente do Conselho de Administração; 

- O retomar da revisão do ACT. 

 

Ações Jurídicas 

Em relação aos dois primeiros temas e no seguimento da decisão tomada na última reunião dos 

sindicatos que se realizou em Dezembro ficou decidido interpor contra a empresa duas ações, 

uma relativa à posição unilateral da empresa em pagar o subsídio de refeição através de cartão 

refeição, a outra sobre as ajudas de custo. 

Esta reunião tratou de consolidar os textos das referidas ações a interpor e decidir o prazo para 

que as mesmas deem entrada no tribunal.   

Ficou assente que até final do mês de Janeiro as referidas ações estarão em condições de dar 

entrada no tribunal. 

Reunião com o Presidente do Conselho de Administração  

Após, pela segunda vez os sindicatos terem solicitado a realização de uma reunião ao Sr. 

Presidente do Conselho de Administração Armando Pereira, o Comité Executivo de forma verbal 

veio informar ainda em Dezembro que a mesma se realizaria na segunda quinzena de Janeiro. 

Está já agendada a reunião que terá lugar no próximo dia 19 às 16:00 horas na Rua Andrade Corvo. 

Retomar a revisão do ACT 

Sobre este tema, como sabemos a revisão do ACT encontra-se interrompida desde 2013, também 

em Dezembro a empresa assumiu que retomaríamos o processo na segunda quinzena de Janeiro. 

Os sindicatos aguardam que empresa indique a data para retomar a revisão do ACT, o que deverá 

acontecer na reunião com o Presidente do Conselho de Administração Sr. Armando Pereira. 

Esta foi a 3ª vez que os Sindicatos no espaço de 2 meses se reuniram para avaliar a situação 

laboral na PT e encontrar a melhor forma de, em conjunto, defender os trabalhadores da 

Empresa. 
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