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GERAL

ANTES DE FÉRIAS
Férias. O relógio não pára, a época das merecidas férias para que os trabalhadores possam recuperar energias
está aí e o SINTTAV decidiu fazer uma informação que abarque os temas considerados mais importantes, quer
relacionados com a Gestão das Empresas, com as ORTS e com os seus próprios órgãos, assim:
1. Reuniões com Empresas. Durante os meses de Maio/Junho realizaram-se reuniões com várias Empresas
principalmente onde a Contratação Colectiva está em curso, entre elas:
PT. O processo negocial nesta Empresa foi retomado em 29 de Janeiro, mas há muito que tem estado parado
por falta de capacidade negocial da Empresa.
O que está na Mesa Negocial tem algumas melhorias em termos de clausulado e Abonos/Subsídios, mas fica
muito aquém do esperado, os aumentos salariais para 2016, a Gestão nem quer ouvir falar.
Neste contexto complicado, realizou-se uma reunião entre os Sindicatos, o Presidente da Empresa, CCO e a DRH,
que de concreto nada adiantou.
O SINTTAV, como é sua prática e na actual conjuntura, teve uma intervenção muito crítica, abordou todos os
problemas que são transversais ao mundo laboral, com destaque para:



Principais preocupações do SINTTAV em relação aos trabalhadores;
Desmotivação crescente destes e causas, entre elas a retirada de direitos, mencionando todos;



Negociação do ACT e o que está em causa;



Relembrámos que a Altice comprou a PT em Portugal, onde desde 1974 existe Lei da C. Colectiva e
através desta, todos os anos os salários têm sido aumentados, excepto no período da chamada
austeridade e o discurso de “não aumentos na PT” tem que acabar;



Relembramos ao Presidente, que na reunião de Quadros da PT no dia 3 de Junho, ouvimos falar numa PT
em crescimento em todos os segmentos, bem diferente daquela PT que nos falam nas negociações;



Enumeramos as matérias que em termos de negociação do ACT, até agora continuam sem resposta;



Falamos na situação dos trabalhadores Academistas, cuja situação salarial não se coaduna com o seu
nível profissional, para os quais sindicalmente foi apresentada uma proposta de 25€, nada do outro
mundo e que a Empresa tem que responder se não quer deixar ir muitos embora já formados para a
“concorrência”;



Relembramos que é prática nos processos negociais estabelecer um Protocolo que consagra
compromissos importantes e esperamos que também este ano assim seja;



Dissemos ao Presidente que gostamos de respostas concretas, sim ou não e depois em função destas
procuramos os consensos, mas que a actual gestão, em regra utiliza o “NI”e nós SINTTAV precisamos é de
respostas e pretendíamos saber como ia evoluir o processo negocial.

Foi uma reunião sem conclusões não obstante todos os importantes problemas colocados.
Reunião dia 30. Realizou-se mais uma reunião de negociações, para a qual, dada a época de férias à porta, por
iniciativa do SINTTAV, no contexto da Plataforma, foi proposto à Empresa que, assumisse desde já aplicar os
efeitos das matérias acordadas (S. Especial de Refeição, C. Acidental, fracções mínimas e pagamento do tempo
de viagem realizado em trabalho suplementar) para além da definição da Empresa em relação ao valor das

ajudas de custo, aplicação do aumento de 25€ aos Academistas e outros trabalhadores em idênticas situações e
da garantia de Progressões em 2016 não inferior a 200.
Foi mais uma reunião sem conclusões, esperando-se a marcação de outra e assim vai o ACT.
PT-ACS. Dia 23 realizou-se mais uma reunião entre a PT-ACS e as ORT,s no contexto da decisão da PT passar os
riscos de saúde para a Multicare.
Neste processo, além das preocupações sindicais com os trabalhadores da PT-ACS, o que está em causa de mais
grave é o co-pagamento à cabeça dos valores superiores a 10€ por acto, fora dos Centros Clínicos.
Cada ORT,s fez as propostas e sugestões que entendeu, o SINTTAV propôs que, caso a teimosia do copagamento à cabeça se mantenha, que o Beneficiário continue a pagar como até agora, a PT paga à Multicare e
vai cobrando aos beneficiários de acordo com a prática até agora instituída.
Para se elaborar uma proposta concreta sobre o que cada ORT considera mais importante, realizou-se uma
reunião no passado dia 01/07/2016.
APEC. No passado dia 21, realizou-se mais uma reunião para discussão do CCTV da Actividade Cinematográfica,
o SINTTAV esperava que esta fosse para se concluir o acordo, mas surpreendentemente, os representantes da
NOS, empresa que tem melhores condições económicas que qualquer das outras, não teve condições de evoluir,
ficando nova reunião agendada para Setembro.
INCM. O SINTTAV participa pela primeira vez no processo negocial desta empresa.
Realizou-se uma reunião no passado dia 22, para discussão e acordo do Protocolo Negocial, tendo a Empresa
entregue a sua Proposta nesse dia e ficou agendada a primeira reunião, em princípio para 15 de Setembro.
RTP. Continua a discussão sobre as Carreiras e outras matérias e a Gestão continua a dificultar qualquer acordo
razoável sobre o que está em discussão, pelo que os Sindicatos, entre estes o SINTTAV, estão a analisar a
resposta a dar colectivamente.
Reuniões dos Órgãos do SINTTAV. O SINTTAV realizou duas reuniões da sua Comissão Executiva, uma a 6 e
outra a 27 de Junho, fundamentalmente para analisar a situação da Contratação Colectiva e as medidas a tomar.
Face à situação que se passa fundamentalmente na PT, foi decidido realizar RTG,s nos locais habituais, discutir a
situação com os trabalhadores e propor a estes as respostas a dar para que sejam eles a decidir o que fazer.
Foi igualmente decidido que a próxima reunião da CE será dia 1 de Setembro.
Realização da A. Geral. No passado dia 27, realizou-se a A. Geral do SINTTAV, onde foram analisados discutidos
e votados os Relatórios de Actividades e Contas de 2015, tendo os mesmos sido aprovados por unanimidade.
Reunião da Plataforma. Por proposta do SINTTAV, no dia 14 de Junho, realizou-se uma reunião entre os
Sindicatos da Plataforma e Sindetelco para em conjunto se analisar a situação do processo negocial da PT e das
medidas a tomar face ao impasse, havendo sintonia de posições mas, esperando-se pela próxima reunião.
APÓS FÉRIAS
Após as férias, já com as baterias carregadas, a CE do SINTTAV, na sua reunião de 1 de Setembro irá analisar a
situação da Contratação Colectiva no Sector e decidir a resposta Sindical a dar face a cada um dos processos
negociais.
É claro que, particularmente na PT, a perspectiva, conforme já decidido, é ir para o “terreno”, analisar e discutir
a situação com os trabalhadores para que sejam estes a validar o que se fará a seguir.
O SINTTAV DESEJA A TODOS OS ASSOCIADOS, FAMILIARES E RESTANTES TRABALHADORES BOAS FÉRIAS.
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.
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