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GRUPO PT

INFORMAÇÃO SINTTAV SOBRE A PT-ACS
Reunião. O SINTTAV Reuniu no dia 23, com a PT-ACS, no âmbito do Conselho Técnico, onde tem um representante, a fim de dar
parecer sobre o Plano da PT-ACS, para o ano 2015.
No Plano extraordinário de iniciativas, foi apresentada pela PT-ACS, a intenção de alterar o nº de atendimento para um número
telefónico a começar 707, (chamado número único) o SINTTAV, deu parecer negativo, sendo contra esta medida, o número de
atendimento começava por 21, e assim deve continuar.
Os beneficiários; reformados, aposentados, com contratos de trabalho suspenso e pré reformados e também os do activo,
quando marcam o número que começa por 21, deduzem esses custos nos planos de comunicações, porque se a PT-ACS, vier a
implementar o número que começa por 707, passam a pagar todas essas chamadas, e com um valor superior, conforme tarifário
em vigor na MEO.
Não pode valer tudo para fazer negócio, agora até com os trabalhadores…
Uma casa que esbanjou rios e rios de proveitos, mandando-os ao RIO…dizem por aí, (forte) …agora já conta os tostões.
Pretende ainda a PT-ACS, reduzir os Horários de atendimento dos centos de saúde próprios, de Castelo Branco, Coimbra e Ponta
Delgada.
O SINTTAV foi e é contra esta medida, ainda que cada caso seja um caso, porque se a PT-ACS vier a implementar esta medida, mais
tarde ou mais cedo acabarão por fechá-los, em nome da rentabilidade.
Está em renegociação o protocolo do contrato com a ESS (Hospital da Luz), deve a PT-ACS, fazer esforços redobrados para que seja
possível manter o protocolo.
Estrutura. Foi-nos apresentada a nova estrutura organizacional da PT-ACS, onde são reduzidos os cargos de Gestão e Chefia de 16
para 8, cargos, também ao nível dos trabalhadores houve ajustes, tendo sido alocados 28% dos trabalhadores da PT-ACS a outros
serviços da PT.
Plano para 2015. Em relação ao plano de 2015, o mesmo apresenta uma redução de -48,5%, face ao de 2014, decorrente da saída
do Cliente CTT da PT-ACS.
Obrigação. Tendo em conta a revisão de plano clássico, concluído em Junho de 2014 e implementado em 1-1-2015, com ganhos
evidentes para a Empresa, a gestão da PT-ACS, tem o dever de tudo fazer para manter uma rede bem dimensionada e com
qualidade de serviço.
Posição do SINTTAV. Estas são as preocupações fundamentais que o SINTTAV deixou patentes no Conselho Técnico da PT-ACS.
A defesa dos cuidados de saúde assegurados pela PT-ACS, para a qual os Beneficiários pagam uma quota ainda elevada, será uma
preocupação permanente do SINTTAV.

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.
Consulte a nossa página em www.sinttav.org

