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QUE FUTURO PARA O GRUPO PT QUE
FOI REFERÊNCIA DO PAÍS?
1. PRIMEIRA REUNIÃO DA NOVA COMISSÃO EXECUTIVA.
Nos passados dias 24 e 25 de Setembro, reuniu a nova Comissão Executiva do SINTTAV eleita em
Junho.
Foi feita uma profunda discussão da situação político-sindical, evidenciados os muitos desafios que se
colocam aos Sindicatos, resultantes de uma política desastrosa, que vai empobrecendo cada vez mais
o País, que em Abril de 1974 ninguém podia imaginar que se chegasse a esta situação.
O compromisso assumido pelo colectivo do SINTTAV, é continuarmos em conjunto com o restante
movimento Sindical de classe, a lutar por todos os meios ao nosso alcance até à obtenção de um
novo governo e uma outra política que responda sobretudo às exigências das classes mais
desfavorecidas.
Neste ponto, claro está que não podia deixar de ser analisada toda a “trama” do empréstimo dos 900
milhões de Euros, à Rioforte, sem retorno e as consequências que esta desastrosa decisão veio criar
no Grupo PT, enquanto os seus autores continuam à solta, parecendo que mais uma vez a “culpa
morre solteira”.
Entretanto ainda não eram conhecidos os últimos desenvolvimentos resultantes das consequências
daquela “trama”, assunto que se aborda mais adiante.
Foi discutido e aprovado por unanimidade o Plano de Actividades e Orçamento para 2015, bem assim
como as designadas LGOs (Linhas de Organização Sindical) que vão reger o funcionamento do nosso
colectivo durante os 4 anos do respectivo mandato.

2. GMA, CONTINUAR A PRESSÃO.
Depois desta complicada situação que a Empresa criou a centenas de trabalhadores ter sido
abordada de forma muito firme pelos Sindicatos da Plataforma Sindical na reunião realizada com a
Adm. dia 12 de Setembro, o SINTTAV realizou uma reunião com a DRH no dia 26 do mesmo mês para
discutir fundamentalmente a situação dos seus associados.
Constatamos que desde Junho para cá, a Empresa, face à nossa pressão, dos associados do SINTTAV
já recolocou 32 dos que estavam na GMA, é um passo positivo, mas há ainda mais de uma centena
por recolocar, deixando definitivamente de estarem alocados a este “tenebroso e odiado Projecto.
O SINTTAV continuará a trabalhar nesse sentido, porque nada justifica que, das centenas de
trabalhadores alocados à GMA, uns estejam sem funções e outros com funções atribuídas
temporariamente.

3. TRANSFORMAR O OUTSOURCING EM INSOURCING.
Na reunião realizada com a Adm. a que nos referimos antes, dia 12 de Setembro, esta informou os
Sindicatos, que entre os trabalhadores do Grupo e de várias outras empresas, existiam cerca de
30.000 a trabalhar para as Empresas do Grupo PT.
Sabendo-se que o Grupo PT terá pouco mais de 10.000, há quase 20.000 a trabalhar em Outsourcing
e outras formas de exploração.
Esta situação não pode ser só analisada à "luz do baixo custo", até porque talvez haja situações em
que, se tudo for contabilizado, as Empresas do Grupo pagam mais por este trabalho do que se fosse
feito pelos trabalhadores destas.
Mas há o factor qualidade de serviço prestado ao cliente, sabendo-se que é incomparável. E esta
condição é fundamental para se manterem os clientes fidelizados.
É urgente alterar esta situação. O SINTTAV irá fazer tudo o que esteja ao seu alcance, incluindo
propostas concretas, para que a Adm. decida trocar muito do trabalho que está a ser feito em
Outsourcing, seja feito em Insourcing, ou seja, pelos trabalhadores do Grupo.
Não será difícil, desde que haja vontade política para isso, encontrar funções das que estão a ser
desempenhados pelos quase 20.000 para ocupar as centenas que estão alocados à GMA.

4. TRANSFERÊNCIA DE GRANDES CLIENTES NÃO PREOCUPA A GESTÃO?
As últimas notícias que têm circulado na Comunicação Social, dão conta que alguns dos maiores
clientes da PT, se estão a transferir para outros Operadores. Será que a Gestão está atenta, dando o
devido valor à situação e trabalhando para a inverter? Se ao “rombo” dos 900 milhões de Euros
enviados para a Rioforte, não reembolsáveis, juntarmos esta situação de perda de grandes clientes,
para onde caminha de facto o Grupo? Isto para o SINTTAV e os trabalhadores é demasiado
preocupante.

5. A DEFESA DO GRUPO PT, VAI EXIGIR INTERVENÇÃO E LUTA.
Todos mais ou menos estamos atentos ao caudal de notícias que a cada momento surgem na
Comunicação Social, umas até contraditórias de outras, mas como diz o “sábio popular”, "não há
fumo sem fogo".
Neste momento não se sabe ao certo para onde a situação caminha, mas parece não restarem
dúvidas que, aquela que foi sempre uma Empresa de Excelência no panorama empresarial português,
não vai voltar a existir como tal.
Na informação da Plataforma Sindical de 15 de Setembro, ficou muito claro e bem demonstrado os
três vectores pelos quais as últimas Adms. orientaram a gestão.
Foi “encher o saco”, segundo o jornal “i”, os Adms. entre 2004 e 2014 arrecadaram para os seus
bolsos cerca de 112 milhões de Euros, em 2014 baterem o recorde ao arrecadarem cerca de 12,1
milhões de Euros, arrebentaram com a Empresa e os trabalhadores que se agarrem “ao pau da
roupa”. Isto não tem sequer classificação.
Dias sombrios, luta dura. Uma das notícias que circula é que a “Altice”, grupo de investidores com
um “bilionário” à cabeça, se prepara para comprar a PT.
O SINTTAV conhece bem a prática deste grupo de investidores, porque compraram a Cabovisão e
uma das primeiras medidas foi um despedimento colectivo.
Se esta negra notícia se confirmar, a situação vai complicar-se, mas a “Altice”, se pensar que vai pelo
mesmo caminho da Cabovisão, engana-se redondamente, porque no Grupo PT a força Sindical é
incomparavelmente mais forte e a luta irá estar à altura das necessidades, disso não tenham dúvidas.
A Força Sindical que representa os trabalhadores do Grupo PT, defenderá a Empresa, não permitirá
que “os algozes do dinheiro” a venha destruir.
SEMEAR IDEIAS, PARA GERAR CONSCIÊNCIAS, É DEVER SINDICAL
SINTTAV, O SINDICATO QUE TE DEFENDE. SINDICALIZA-TE NO SINTTAV.
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