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NA REUNIÃO COM OS SINDICATOS
PRESIDENTE DA PT PORTUGAL REAFIRMOU QUE
"NÃO HAVERÁ DESPEDIMENTOS"
NEGOCIAÇÕES DO ACT SÃO RETOMADAS A 29 DE JANEIRO
Como é do conhecimento dos Trabalhadores da PT, a grande maioria dos Sindicatos, solicitou uma
reunião ao Presidente da PT Portugal, a qual teve lugar ontem dia 19 de Janeiro.
Os Sindicatos transmitiram ao Presidente as suas preocupações sobre a situação laboral da Empresa.
Divulgamos nesta informação o resumo das intervenções dos sindicatos, bem como a resposta do
Presidente Armando Pereira a algumas delas, assim:
TIPO DE DIÁLOGO. Foi criticado de forma contundente o diálogo e negociação do facto consumado,
que os Sindicatos não aceitam e exigido um diálogo e negociação séria e transparente, tal como existia
anteriormente. O Presidente, acompanhado pelo CCO e equipa da DRH, ouviu, não respondeu, cremos
que o silêncio possa ser entendido como crítica aceite.
CARTÃO REFEIÇÃO. Os Sindicatos criticaram igualmente de forma veemente o processo utilizado e
reafirmaram a necessidade da se manter a possibilidade de opção dos trabalhadores pela forma de
recebimento.
Em relação a este tema também não houve resposta, esperamos que no retomar do processo negocial
a Empresa tenha essa abertura.
AJUDAS DE CUSTO. Também em relação a esta matéria a crítica dos Sindicatos foi muito dura,
acompanhada da necessidade de se encontrar uma solução negociada na revisão do ACT, o que não foi
contrariado pelo Presidente.
OUTSOURCING. Os Sindicatos reconheceram que o processo de reocupar os trabalhadores que
estavam afectos à GMA é positivo, mas criticaram duramente as situações em que os trabalhadores
estão a ser empurrados para funções menos qualificadas, vários dos quais que nem estavam sequer no
GMA.
Foi no contexto da discussão deste tema, que o Presidente reafirmou que a Empresa podia funcionar
com menos trabalhadores, mas que não haverá despedimentos, o que leva à procura de soluções de
ocupação para todos.
RETOMAR O PROCESSO NEGOCIAL. Os Sindicatos criticaram o atraso do retomar do processo negocial
do ACT, não obstante já ter sido assumido pela Empresa que este se retomaria na segunda quinzena
de Janeiro, tendo ficado definido que a primeira reunião será no dia 29 deste mês.
Os Sindicatos transmitiram que esperam a necessária disponibilidade da Empresa para se negociarem
as propostas das partes em tempo útil.
QUANTO À PT-INOVAÇÃO. Após a compra da PT pela Altice e face às notícias que circularam na
ocasião através da Comunicação Social, os Sindicatos ficaram nessa altura preocupados e transmitiram
isso mesmo numa reunião com o Presidente.
Nesta reunião, o presidente do C. A. comunicou-nos que a PT- Inovação será o “centro de comando”
para a inovação da tecnologia de todo o Grupo ALTICE, o que é positivo para os próprios trabalhadores
e para o País.
FALTA DE INFORMAÇÃO. Para que exista estabilidade laboral e paz social, é preciso que os
Trabalhadores da PT Portugal conheçam o Projecto que a Altice tem para a Empresa, que haja
informação e que os trabalhadores sejam envolvidos no Projecto.
Foi esta exigência que os Sindicatos deixaram na reunião, que esperam seja acolhida.
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