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GRUPO PORTUGAL TELECOM - ALTICE E A
DEFESA DOS TRABALHADORES
SINTTAV, PORQUE É DIFERENTE, MARCA A DIFERENÇA
REALIDADE. Todos sabemos o "buraco" para onde empurraram a PT Portugal, cujos responsáveis pelo
"crime" continuam impunes, à solta, "chutando" responsabilidades de uns para outros, enquanto os 900
milhões andam em paradeiro incerto, mas sem retorno.
Este "crime" empurrou a PT Portugal para o processo da sua venda, porque os brasileiros da Oi, com uma
dívida colossal às costas, assim que lhe surgiu a oportunidade de poderem arrecadar dinheiro com a
venda, agarraram esta com as "duas mãos" e a empresa de referência nacional no tecido empresarial
português, foi colocada à venda.
POSIÇÃO DO SINTTAV. A posição do SINTTAV sempre foi muito clara, assumindo sem equívocos, uma
atitude claramente contra a venda da PT Portugal, não eram os compradores que nos preocupava, estes
são todos iguais, querem é lucro e mais lucro à custa de tudo e também dos trabalhadores e por isso o
que nos preocupava era a venda.
INTERVENÇÃO. O SINTTAV, com outras ORTs, participou nas reuniões onde fosse possível influenciar o
impedimento da venda, fez tudo o que esteve ao seu alcance para impedir que esta se consumasse,
mesmo sabendo à partida que, no contexto em que o processo se desenrolou era muito difícil contrariar
as ganâncias do grande capital.
GOVERNO. Com um Ministro da Economia de um governo ultra liberal, sempre alinhado com o grande
capital, sacudindo as suas responsabilidades, como se sacode a água do capote, argumentando que
"deixava o mercado funcionar", como se o Estado não tivesse responsabilidades de tudo fazer para
manter a PT Portugal no contexto em que esta funcionava, o seu alheamento do processo foi tal, que até
surpreendeu o próprio Presidente da Altice, que comparou essa posição com a do Governo Francês, que
lhe exigiu garantias em relação ao emprego, aquando da compra de empresas francesas.
SGPS. Com um Presidente da SGPS, em que na reunião com as ORTs disse que podia utilizar o "direito de
veto da venda", mas depois na hora da verdade, ou seja, na Assembleia de accionistas, para decidirem da
venda, votou de mãos dadas com o grande capital, esquecendo-se do que tinha dito antes.
DESFECHO. Neste contexto, já se previa que o desfecho seria a venda, mas isso não limitou a posição do
SINTTAV, que a assumiu desde o início, "sem andar ao sabor das ondas, ora de um lado, ora de outro",
como alguns fizeram, relembrado o mesmo filme já visto na ocasião da "OPA".
No dia da Assembleia de accionistas, o SINTTAV distribuiu uma informação à entrada desta, para que
estes não tivessem dúvidas da posição inequívoca deste Sindicato em relação ao processo.
A ALTICE AINDA NÃO É DONA OFICIAL DA PT PORTUGAL. A Altice posicionou-se como o comprador da PT
Portugal com mais probabilidades de compra e foi nesse sentido que a Assembleia de accionistas se
pronunciou.
Porém, neste momento a Altice ainda não é dona oficial da PT Portugal, segundo se diz ainda falta a

posição de Bruxelas e do regulador português, para após isso o processo ser ultimado, porque isso vai ser
a realidade na medida em que tudo indica que ambos os pareceres não vão ser de oposição.
REUNIÕES. Neste contexto, o SINTTAV não solicitou qualquer reunião à Altice, nem o fará enquanto esta
não for dona oficial da PT Portugal, se o vier a ser como tudo indica, a partir desse momento, então será o
nosso parceiro social e o SINTTAV passará a tratar com esta como trata com as restantes Adms. com
respeito recíproco, firmeza de princípios como é sua prática sindical inalterável, pugnando por um diálogo
sério e responsável.
CONVITES. Coisa diferente é participarmos em reuniões para as quais somos convidados, como aconteceu
com uma reunião realizada com a Altice, em Dezembro, o SINTTAV foi convidado e participou, assumindo
aí a sua diferença, porque é de facto um Sindicato diferente.
A DEFESA DOS TRABALHADORES. O SINTTAV, porque, além de ser o maior e mais representativo
Sindicato a nível tanto da PT Portugal como do Grupo PT, também é um Sindicato diferente e que assume
essa diferença.
O SINTTAV não procura "jogar em vários tabuleiros ao mesmo tempo para ver em qual pode calhar a
sorte", porque este sindicato tem uma prática sindical coerente e inequívoca.
No campo da comunicação, o SINTTAV assume a defesa dos trabalhadores de acordo com a sua estratégia
e prática sindicais, dando prioridade ao esclarecimento como o tem andado a fazer por todo o País,
porque tem Dirigentes Sindicais para tal, falando com os trabalhadores, transmitindo a estes a sua
mensagem de esclarecimento e também da tranquilidade possível quanto ao futuro e ouvindo as suas
preocupações e apreensões.
O SINTTAV não procura defender os trabalhadores através dos microfones da comunicação social, que
nada resolve, os seus dirigentes não se preocupam com o protagonismo individual, o sindicalismo é uma
vivência colectiva, onde a palavra mais importante é o "nós" e a menos importante é o "eu".
NÃO PRECISAMOS DE PROTOCOLOS, MEMORANDOS OU QUEJANDOS. Para o SINTTAV, a defesa dos
trabalhadores do Grupo PT, passa pela defesa dos instrumentos onde os seus direitos e garantias estão
consignados, nomeadamente:
O ACT, que é a Constituição Laboral dos trabalhadores, onde estão consagrados os seus direitos e
garantias, por isso é um instrumento importantíssimo, que é preciso defender no próximo processo
negocial e seguintes.
O regime constante no Plano de Saúde Clássico PT Comunicações, renegociado em 2014, que embora já
muito diferente para pior, ainda assim é um instrumento de defesa e garantia dos direitos sociais muito
importante, o qual, até 2019 só pode ser alterado por acordo das partes, sendo necessário defendê-lo.
Acordo de Código de Conduta de Responsabilidade Social, importante instrumento que tudo faremos
para que se mantenha em vigor.
Valorizar o que tem valor. Estes são os principais instrumentos de defesa dos trabalhadores, que têm
muito valor e por isso é preciso valorizar.
Não valorizar o que pouco ou nada vale. O SINTTAV não defende e não precisa de Protocolos,
Memorando ou Quejandos para defender os trabalhadores, porque isto é apenas "fogo de artificio", sem
qualquer valor, veja-se por exemplo o "memorando" após a privatização da ANA quanto a não aumentos
de taxas nos aeroportos e neste momento já foram aplicadas pelo menos cinco.

A HISTÓRIA MOSTRA, QUE SÓ VENCE E CONSEGUE OS SEUS OBJECTIVOS, QUEM NÃO CEDE
NOS SEUS PRINCÍPIOS.
A sindicalização sempre foi muito importante, mas no actual contexto da PT, ela é mesmo
determinante para o reforço da ferramenta de defesa dos trabalhadores, o seu Sindicato.
SINDICALIZA-TE NO SINTTAV PARA ESTARES MAIS E MELHOR DEFENDIDO.
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SEMEAR IDEIAS, PARA GERAR CONSCIÊNCIAS, É DEVER SINDICAL
SINTTAV, O SINDICATO QUE TE DEFENDE.
SINDICALIZA-TE NO SINTTAV.
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