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GRUPO PT

ASSEMBLEIA DE ACCIONISTAS DA PT-SGPS, TRANSFORMADA EM “ARENA DE
GLADIADORES”.

QUE TRISTE ESPECTÁCULO
A PT PORTUGAL FOI VENDIDA À ALTICE
QUEM GANHA E QUEM PERDE:






GANHA O GRANDE CAPITAL
GANHA A Oi DO BRASIL.
PERDE O PAÍS.
PERDEM OS TRABALHADORES.
PERDEM OS CLIENTES.

FACTOS. Teve lugar dia 22 de Janeiro, o prosseguimento da Assembleia de accionistas da PT-SGPS, que
tinha sido suspensa no passado dia 12, para discussão da venda ou não da PT Portugal à Altice, grupo de
investidores franceses.
QUEM ASSISTIU À ASSEMBLEIA FICOU PERPLEXO. É normal que numa qualquer Assembleia, em relação a
problemas mais complexos, haja pontos de vista diferentes e divergentes e isso possa dar lugar a fortes
discussões.
Mas transformar uma Assembleia de Accionista da PT SGPS, numa “arena de gladiadores”, ultrapassa a
compreensão dos mortais.
Todos sabemos que o grande capital não tem sentimentos, não conhece éticas, não tem réstia de
sensibilidade humana, porque o seu “espírito só pensa no lucro e mais lucro, mas “que diabos, há um
mínimo de princípios”, pelos quais os homens se devem nortear.
Qual quê, aquilo só faltou andar tudo à batatada, mas que triste espectáculo que aqueles “loucos por
dinheiro”, deram no fim da vida da PT Portugal.

Quem ganhou e quem perde com a venda:
Ganha o grande capital, que viu satisfeitas as suas desmedidas ânsias de encaixar o dinheiro que podia.
Ganha a Oi, para cuja empresa o único objectivo era sacar o máximo possível e quanto antes, para atenuar
um pouco a monstruosa dívida onde está mergulhada.
Para estes “brasileiros”, a fusão com a PT, foi uma “taluda” que lhes caiu do céu e a gente pergunta e não
encontra resposta: Como foi possível que uma gente destas como a da Oi, venham sacar de Portugal um
monte de dinheiro sem que para isso tivessem investido um centavo, nem mexido uma palha?
Entretanto os culpados deste descalabro de consequências hoje imprevisíveis para o País, para os clientes e
para os trabalhadores continuam por aí à solta como se nada se tivesse passado e com a “gorpelha” cheia
de massa.

Perde o país que vê desaparecer uma Empresa que durante toda a sua existência sempre foi uma referência
em todos os aspectos.
Perdem os trabalhadores, porque seja qual for o cenário, a Empresa nunca mais vai ser o que era, a
estabilidade laboral e de emprego vai ser muito diferente para pior.
Os seus direitos conquistados ao longo dos anos com muito trabalho, empenho e luta, vão estar sujeitos ao
fogo da estratégia de qualquer Grupo de investidores que só pensam no lucro e mais lucro e a Altice não é
diferente.
Perdem os clientes, porque a qualidade de serviço que lhe deve ser prestada principalmente no “pós
venda”, não vai ser aquela a que sempre foram habituados, porque a “fobia do lucro e mais lucro”, não é
compatível com a prestação de uma boa qualidade de serviço.
Mas este é o fim do desfecho cujo resultado é a “morte da PT Portugal”, o qual já se esperava de accionistas
com a “minúscula dimensão” daqueles que eram os donos da Empresa.
O QUE ESPERA OS TRABALHADORES E OS SINDICATOS? É óbvio que a partir de agora nada vai ser como
antes na PT Portugal, porque não é demais repetir, que todos os Grupos Financeiros sem excepção, e a
Altice não é diferente, quando fazem um negócio só pensam no lucro e mais lucro, para eles não contam os
trabalhadores nem os seus direitos, não contam os clientes nem a qualidade de serviço que a estes estão
obrigados a prestar, não conta a obrigação do serviço público e universal que a PT Portugal está obrigada a
prestar.
Os Sindicatos vão ter pela frente um novo e complexo desafio, mas a Altice vai ter que enfrentar a força dos
trabalhadores organizada, disso não tenham dúvidas.
Na PT Portugal existe força sindical organizada para enfrentar os desafios que nos esperam e o SINTTAV
será o grande baluarte de defesa dos trabalhadores.
Os trabalhadores não se defendem a “correr atrás das câmaras das televisões”, nem através de
“memorandos” sem qualquer valor jurídico.
Os trabalhadores defendem-se com acções concretas e para tal estes sabem que podem contar com o
SINTTAV.
A defesa dos trabalhadores e seus direitos passa:
 Pela manutenção do ACT com as adaptações sem perda de direitos que se lhe seguirão.
 Pela exigência de Progressões e Promoções resultantes dos compromissos que constam no ACT.
 Pela manutenção do Plano de Saúde gerido pela PT-ACS de acordo com o que resultou da última na
negociação, incluindo o prazo em que o mesmo não pode ser alterado.
 Pela manutenção dos postos de trabalho com direitos e dignidade.
 Pela manutenção dos direitos dos trabalhadores na SCT e na Pré-reforma de acordo com o estipulado
no ACT.
A primeira “prova de fogo” para a Altice vai ser já com a revisão do ACT que tem vindo a ser adiada
exactamente pela indefinição em que a Empresa se encontrava
Para conseguirmos os pressupostos atrás enunciados, o SINTTAV organizará os trabalhadores e
desenvolverá as lutas que se julgarem adequadas, disso não tenha a Altice qualquer dúvida.
O SINTTAV sempre preferiu resolver os problemas pela via do diálogo, mas se este falhar, temos as outras
armas ao nosso alcance.

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.

SINTTAV, O MAIOR E MAIS REPRESENTATIVO SINDICATO NA PT E NO SECTOR

SEMEAR IDEIAS, PARA GERAR CONSCIÊNCIAS, É DEVER SINDICAL
SINTTAV, O SINDICATO QUE TE DEFENDE.
SINDICALIZA-TE NO SINTTAV.
C o n s u l t e a n o s s a p á g i n a e m w w w. s i n t t av. o r g

