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MEO

TRABALHADORES “ACADEMISTAS”
VAMOS UTILIZAR O PRÉ-AVISO DO SINTTAV
DE GREVE AO
TRABALHO SUPLEMENTAR
PARA ACABAR COM AS DISCRIMINAÇÕES
RAZÃO DE SER DO PRÉ-AVISO AO TRABALHO SUPLEMENTAR.
Como é do conhecimento geral, depois que o governo anterior reduziu o pagamento do Trabalho
Suplementar em 50%, tirando aos trabalhadores para dar aos patrões, as Empresas começaram a
abusar deste tipo de trabalho e a PT não fugiu à regra.
Neste contexto, nos anos anteriores e também em 2016,o SINTTAV meteu um Pré-aviso ao Trabalho
Suplementar, que abrange quase a generalidade das Empresas onde este Sindicato tem associados,
protegendo assim os trabalhadores que não estejam dispostos a ser explorados se forem convocados
para este tipo de trabalho.

Na PT os “Academistas têm sido as maiores vítimas desta exploração.
É TEMPO DE ACABAR COM A DISCRIMINAÇÃO.
Os trabalhadores designados por “Academistas”, são trabalhadores altamente qualificados, como a
Gestão da Empresa muito bem sabe, não obstante isso, este estatuto profissional não tem sido
respeitado, têm vindo a ser explorados e discriminados em várias situações, entre as quais se
destacam as seguintes:

DIUTURNIDADES.
Alguns "Academistas" (os que passaram pela PT Prime) não recebem Diuturnidades. O mesmo não se
verifica em certos casos em que "por sorte" ou "falta de atenção" das intenções da administração,
tiveram sempre o seu vinculo com a PT Comunicações e aí foi lhes atribuído de forma justa as
diuturnidades. Aí deparamos-nos com um caso "bizarro", isto é, colegas com mais antiguidade de
casa não recebem as "justíssimas" diuturnidades e outros mais novos já as recebem desde que têm
direito.
Como os trabalhadores sabem o SINTTAV foi o Sindicato que despoletou o tema junto da Adm. de
então, tendo havido decisão para o assunto ser resolvido, mas como entretanto a PT mudou de
Accionista e de Adm., o processo sofreu um impasse, mas não está parado e o SINTTAV tudo fará
para o resolver quanto antes sem recurso à via judicial, esperamos nós, mas em último caso
recorreremos a ela.
Este tema a nível sindical é da responsabilidade do Presidente do SINTTAV e como tal, os
interessados, sempre que o entendam necessário podem contactar com ele para saber como o
mesmo está a evoluir.

SUBSÍDIO ESPECIAL DE REFEIÇÃO.
A Gestão usa e abusa da convocação dos “Academistas” para executarem Trabalho Suplementar aos
dias de Folga e Feriados, sem lhes pagar o Subsidio Especial de Refeição a que têm direito, só
porque alguém da DRH se lembrou de argumentar que estes trabalhadores não estão abrangidos
pelo ACT. A situação é de tal modo injusta, que algumas Chefias, daquelas mais coerentes, têm
procurado alternativas para compensar os trabalhadores.
CHAMADA ACIDENTAL.
Muitos dos “Academistas” são contactados para trabalhar em situação de Chamada Acidental e o
normal era que a Empresa lhe pagasse o Abono definido no ACT para estas situações.
Mas também neste caso, os tais “craques da DRH” (mais papistas que o Papa), lá foram argumentar
que estes trabalhadores também não tinham direito a isso, ou seja, é trabalhar para aquecer.
REMUNERAÇÃO.
Como referimos antes, os “Academistas”, são técnicos altamente qualificados, que em muitos casos
recebem 600 e “picos” Euros, o que é uma vergonha.
OUTROS CORTES REMUNERATÓRIOS.
Além dos temas atrás referidos, os “Academistas” foram também abrangidos pelas medidas que a
Empresa tomou em relação a Ajudas de Custo, Cartão Refeição e a que se prepara para tomar em
relação aos benefícios telefónicos.
Claro que estas medidas abrangem todos os trabalhadores da PT, mas é óbvio que têm mais
impacto em quem ganha menos.
Podíamos ainda referir vários outros aspectos relacionados com escalas de serviço, condições de
trabalho e equipamentos, mas o que está evidenciado é mais que suficiente para se perceber a
discriminação que os “Academistas “ têm vindo a sofrer e à qual é necessário e urgente pôr termo.
OS TRABALHADORES CANSARAM-SE E QUEREM REAGIR.
Quando o diálogo não resulta, os trabalhadores cansam-se de esperar pelos resultados, quem
espera desespera e chega um momento em que uma “gota de água” faz transbordar o copo e a
revolta tem expressão em formas de Luta.
Mas as lutas, para resultarem, têm que ser organizadas e conduzidas pelas organizações sindicais,
caso contrário podem ser um fracasso e não alcançar os objectivos pretendidos.
O PRÉ-AVISO ABRANGE OS “ACADEMISTAS, SEM NECESSIDADE DE COMUNICAR À CHEFIA.
Como se disse no início desta informação, o SINTTAV meteu um Pré-aviso no início do ano, com
validade para todo o de 2016.
Por isso, os trabalhadores que quiserem utilizar este meio como uma forma de reagir, protestar e
exigir que se acabe com esta discriminação, podem recusar a realização do Trabalho Suplementar a
partir do dia em que quiserem.
Nota importante:
Deve ficar muito claro que os trabalhadores não têm que comunicar nada à sua chefia que vão
fazer greve, no entanto, se o quiserem fazer, até pelo bom relacionamento que em vários
locais existe, não vem mal ao mundo, mas repete-se, não são obrigados a isso.
A HISTÓRIA MOSTRA, QUE SÓ VENCE E CONSEGUE OS SEUS OBJECTIVOS, QUEM NÃO CEDE NOS SEUS PRINCÍPIOS

A sindicalização sempre foi muito importante, 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.

SINTTAV, O MAIOR E MAIS REPRESENTATIVO SINDICATO NO SECTOR
SEMEAR IDEIAS, PARA GERAR
CONSCIÊNCIAS, É DEVER SINDICAL

SINTTAV, O SINDICATO QUE TE DEFENDE
SINDICALIZA-TE NO SINTTAV

