GREVE GERAL NA PT PORTUGAL, DIA 21 DE JULHO
O ALARME DISPAROU, É PRECISO EVITAR A CATÁSTROFE
Todos os trabalhadores da PT Portugal, ontem uns, amanhã outros, estão confrontados com
o maior ataque já visto aos seus direitos e respectivos postos de trabalho.
No ano passado foi mais de uma dezena da Logística, no dia 1 de Julho foram 37 da
DIT/DTM, estão mais 118 na calha. Não esquecendo os 300 que foram colocados na DAC
e que estão a ser chamados para RMA, para além do que está escondido e que só "eles"
sabem.
Perante esta catástrofe que se avizinha, o ALARME disparou e é preciso evitar a destruição
daquela que foi uma das maiores empresas do País.
Todos sabemos que para a gestão da Altice - PT PORTUGAL, o que importa é o lucro e só
este, os trabalhadores são números descartáveis. O empenho dos trabalhadores para
fazer da Empresa aquilo que ela foi e ainda é não conta, o serviço que a Empresa presta
no qual se inclui uma componente social também não importa, porque o objectivo da
ganância desmedida do lucro se sobrepõe a tudo.
Neste contexto tão preocupante, as ORTs (CT e Sindicatos) reuniram-se no dia 4 de Julho,
na sede da CT, fizeram uma análise profunda da situação e definiram um plano de luta
que envolve várias componentes, entre elas:
1. NO PLANO JURÍDICO. Foi decidido avançar com as Providências Cautelares nas
diversas Comarcas do Tribunal onde tal se justificar face à decisão dos trabalhadores.
Igualmente se decidiu que os trabalhadores devem manifestar a sua oposição à
Transmissão de Estabelecimento, o que deve ser feito individualmente, para cujo efeito
os advogados dos Sindicatos prepararão a respectiva minuta.
2. NO PLANO POLÍTICO. Com base numa exposição muito detalhada do tipo de gestão
que tem sido praticada na PT PORTUGAL desde que a Altice cá chegou, das suas
consequências actuais e no futuro, decidiu-se solicitar:
 A intervenção do Senhor Presidente da República.
 A intervenção do Senhor Presidente da Assembleia da República.
 A intervenção do senhor Primeiro Ministro.
 A intervenção do Senhor Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social.
 A intervenção dos Grupos Parlamentares que dão suporte político ao Governo.
 Uma reunião específica ao Grupo Parlamentar do PS.
 A intervenção da DGERT (Direcção Geral do Emprego e das Relações de
Trabalho).

FE

3. NO PLANO DA LUTA SINDICAL. Como a Luta não vai de férias e acontece quando as
circunstâncias o exigem, foi decidido realizar uma Greve Geral no dia 21 de Julho,
acompanhada de um vasto conjunto de acções preparatórias até ao dia da Greve,
cujo plano está especificado no verso desta informação.
Para a Concentração a realizar em Lisboa no próprio dia 21 de Julho, foi decidido
convidar as duas Centrais Sindicais (CGTP-IN e UGT) a participar e intervir
sindicalmente na mesma.

Apelo aos Trabalhadores:
Como se diz no início desta informação, atravessamos na PT PORTUGAL, uma
situação nunca vista nem imaginável até há pouco tempo, que pode tocar a
todos os trabalhadores.
Por isso a luta tem que ser de todos, que ninguém fique alheio, porque juntos,
hoje ainda temos Força bastante para travar o caminho aos inimigos de quem
trabalho, amanhã pode ser tarde.

PLANO DE LUTA ATÉ À GREVE GERAL
7 JULHO
14h30

Concentração de Activistas em frente à porta do Ministro do Trabalho,
no seguimento das propostas apresentadas pelos Sindicatos.
Local: Praça de Londres, em Lisboa

10 JULHO
09h30

Plenário de Trabalhadores PT/MEO Porto
Local: Edifício PT, Tenente Valadim

12 JULHO
09h30

Plenário de Trabalhadores PT/MEO Lisboa
Local: Fórum Picoas

14 JULHO
09h30

Plenários de Trabalhadores PT/MEO Coimbra
Local: Edifício PT Coimbra, Rua General Humberto Delgado

17 JULHO
09h30

Plenário de Trabalhadores Faro
Local: Edifício PT Faro, Largo do Carmo

Nos dias
10, 12, 14, 18, 19 e 20
Concentrações de Activistas Sindicais alternadamente, frente ao Ministério do
Trabalho e Picoas.
Entre as 10h00 – 12h00 e 12h30 – 13h30
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21 JULHO
GREVE GERAL DOS TRABALHADORES PT PORTUGAL
COM CONCENTRAÇÃO À PORTA DOS PRINCIPAIS EDIFÍCIOS DA PT
PICOAS – TENENTE VALADIM – CALHABÉ – FUNCHAL
E OUTROS EDIFÍCIOS

