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GRUPO PT
COMPONENTES SOCIAIS - CADA VEZ MAIS
As Componentes sociais são sempre muito importantes e em tempos de crise ainda mais.
Nos dias que decorrem, temos vindo a assistir a várias alterações nos Sistemas de Protecção Social, às
quais o SINTTAV sempre se mantém atento e ao mesmo tempo procura informar os seus associados,
neste momento fazemo-lo em relação às seguintes situações:
1. Aposentação por invalidez. Na eventualidade de associados do SINTTAV, em situação de
Suspensão de Contrato de Trabalho, ou condições equiparadas à pré-reforma (oriundos da ex
-Telecom Portugal), subscritores da CGA, necessitarem de pedir a aposentação por invalidez, o
pedido deve ser encaminhado para a DRH da PT-Portugal, que se encarregará de constituir o processo e
o encaminhará à CGA.
Novo endereço da DRH: Portugal Telecom/DRH, Rua Entrecampos, 28 - 6º piso, 1749-076
Lisboa.
2.
Subsídio de morte. Os trabalhadores dos ex-TLP, activos, suspensos, pré-reformados e
reformados, devem informar os seus familiares, que por seu falecimento, deverão solicitar o subsídio de
morte junto da segurança social, tendo presente que o dito subsídio é de 6 (seis) vezes o último
salário ou reforma.
Se persistirem dúvidas junto da segurança social, devem esclarecer esta, que os então TLP e ainda hoje
a Portugal Telecom, em relação aos trabalhadores oriundos dos TLP, contribui com mais 1% (um) para a
Segurança Social.
Em regra as entidades patronais contribuem com 23,75%, sobre os rendimentos dos trabalhadores para
a Segurança Social, mas no caso destes trabalhadores a Portugal Telecom contribui com 24,75%, a fim
de garantir as suas responsabilidades sociais assumidas desde a fusão.
É de extrema importância que os familiares exijam o referido subsídio, caso contrário não é pago. Os
familiares destes trabalhadores não podem capitular junto do poder político instituído, porque com o fim
da Caixa dos trabalhadores dos Telefones de Lisboa e Porto, os seus activos foram integrados na
Segurança Social e por isso esta tem que se responsabilizar pelo pagamento do referido subsídio.
3. Apoio Social - A Portugal Telecom. No âmbito da Responsabilidade Social interna do Grupo PT,
cuja componente tem sido muito importante para fazer face a diversas situações de trabalhadores mais
carenciados, os serviços disponibilizaram uma linha telefónica para encaminhamento de situações
sociais, económicas e da área da saúde, que a seguir indicamos 215005544 e também o seguinte
email:
econsigo.apoiar@telecom.pt, a fim de promover aconselhamento e apoio aos seus
trabalhadores, aposentados e reformados.
O SINTTAV reconhece e evidencia a forma meritória como o Grupo Portugal Telecom, tem sabido
promover a solidariedade, através dos Serviços da Responsabilidade Social interna e da Fundação PT,
situação que o SINTTAV acompanha com regularidade, participando nas iniciativas destinadas a este
tema e contribuindo com as propostas ou sugestões que em cada momento considera
adequadas.
Outras informações que sejam consideradas importantes, serão divulgadas regularmente.

SEMEAR IDEIAS, PARA GERAR CONSCIÊNCIAS, É DEVER SINDICAL
SINTTAV, O SINDICATO QUE TE DEFENDE. SINDICALIZA-TE NO SINTTAV.
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