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GRUPO PT
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO NA PT, JÁ ESTÁ EM DESENVOLVIMENTO.
REUNIÃO DA COMISSÃO PARITÁRIA.
CONCRETIZADA A 1ª FASE DA REESTRUTURAÇÃO DO GRUPO PT.
1. COMISSÃO PARITÁRIA. Foi publicada no boletim de trabalho e emprego nº 2 de 15.1.2013 a composição da
Comissão Paritária prevista no ACT PTC/TMN.
Nesta conformidade, realizou-se no passado dia 24 de Jan. a primeira reunião formal onde foram analisadas as
questões agendadas pelas partes – empresas e SINTTAV.
Das conclusões dessa reunião se informa o que de mais importante se passou, assim:
O SINTTAV tinha agendado um conjunto de temas, tais como:
 Saber quantas reclamações tinham chegado às Empresas em relação ao processo de Avaliação do Desempenho
que não tivessem chegado ao nosso Sindicato;
 Análise e discussão de uma reclamação apresentada por uma associada do SINTTAV.
 Saber quantas reclamações teriam chegado às Empresas relativas ao reposicionamento nas novas categorias do
ACT, tendo estas informado que chegaram 30 reclamações, e após respondidas, os trabalhadores não voltaram a
reclamar.
 Saber quantos trabalhadores ficaram colocados em cada nível das novas carreiras após a migração para estas;
 Saber quantos trabalhadores ficaram colocados em cada nível após a fase do reposicionamento que se seguiu à
migração.
Definição do conceito constante no nº 2.2.2. do Protocolo “como resultado acima da média do universo dos
trabalhadores que enquadrem o mesmo perfil de avaliação”
2. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO PARA EFEITOS DE PROGRESSÕES. Na reunião da Comissão
Paritária, foi abordado o processo anual de Avaliação do Desempenho consagrado no ACT para efeitos de
Progressões, tendo as empresas informado que o mesmo já está em desenvolvimento, cuja divulgação foi feita
através do Portal do trabalhador.
Recordemos que no ano passado, através deste processo foram progredidos cera de 600 trabalhadores e
esperamos que em 2013 a abrangência seja maior.
Sairá informação específica sobre esta matéria.
3. REESTRUTURAÇÃO DO GRUPO PT. O SINTTAV foi convocado para em conjunto com outras ORTs, participar
numa reunião realizada dia 4, na qual a Adm. nos transmitiu o resultado da 1ª fase de reestruturação do Grupo PT.
Segundo nos foi comunicado, os dados já estão disponíveis para consulta no Portal do trabalhador.
Foi-nos comunicado que o objectivo é aligeirar toda a estrutura e assim as 127 Direcções Gerais existentes foram
reduzidas a 105 e ainda haverá mais redução.
Foram agregados vários departamentos e extintos outros.
A nível da DRH, que será a Direcção para todo o Grupo, também se verificaram alterações, tendo sido indigitado
um novo Director, Dr Pedro Carvalho.
O SINTTAV marcou a sua posição muito clara em relação ao que é a sua forma de estar e intervir sindicalmente,
continuando a apostar num diálogo sério e transparente como a melhor forma de resolver os problemas dos
trabalhadores.

