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GRUPO PT
À CONFUSÃO E INCERTEZAS INSTALADAS NA PT,
É PRECISO RESPONDER COM A OBJECTIVIDADE POSSÍVEL.
Reunião com a Adm. Face à confusão e incertezas instaladas na PT quanto ao seu futuro e dos trabalhadores,
o SINTTAV, tal como o STPT, solicitaram uma reunião à Adm., para esclarecer o que fosse possível, a qual se
realizou no passado dia 10.
Pela parte da Adm, estiveram presentes, o seu Presidente, o Adm. Financeiro, o Adm. dos RHs e o Staf de
apoio.
Questões colocadas pelo SINTTAV. O SINTTAV pela sua parte colocou um conjunto de questões que julgou
importantes, entre elas;
A grande preocupação do SINTTAV e do mundo do trabalho em relação ao futuro da Empresa que tem sido
excelência no mundo empresarial português.
Neste contexto, o que nos preocupa é a possível venda, não os compradores porque não são muito diferentes,
mas ainda assim, se o cenário for de venda, que a Altice fique o mais longe possível da PT.
As grandes preocupações são fundamentalmente em relação às seguintes vertentes:
 Manutenção dos postos de trabalho a nível do universo do Grupo PT.
 Qualidade de serviço prestado aos clientes, como forma de os manter fidellizados.
 Saída de Quadros Superiores das áreas de investigação, sabendo-se que os bons Quadros não chegam
ao Grupo já formados e nem se formam numa semana.
 Futuro da Contratação Colectiva, porque o ACT, contém os direitos e deveres das partes e é por isso
mesmo um estabilizador da Paz laboral no Grupo.
 Futuro da PT-ACS, sendo um regime co-financiado para o qual os Beneficiários pagam a sua quota, já
bastante elevada.
 Futuro dos trabalhadores na situação de SCT e de Pré-reforma.
Perguntamos ao Presidente qual a Avaliação que já pode fazer do que conhece através das visitas que tem
realizado.
Perguntamos que garantias nos pode dar em relação a todas as questões por nós colocadas e também quanto
ao futuro da população que está na situação de Pré-reforma e de Suspensão de Contrato de Trabalho.
Principais respostas da Empresa, fundamentalmente através do seu Presidente:
 A consolidação da Oi no Brasil poderá passar pela compra de parte da TIM e essa necessidade poderá
garantir a continuidade da PT Portugal dentro da Oi dando-lhe a dimensão de uma das maiores
operadoras no mundo.
 A Adm. da PT Portugal não tem capacidade de decisão sobre esse tema, mas reconhece o potencial
tecnológico existente em Portugal tanto na PT Inovação e PT SI, bem como a importância do Data Center,
fundamentais para a Oi.
 Afirmou também que o Plano de reestruturação continua a ser desenvolvido, o qual será depois
apresentado aos Sindicatos, provavelmente em Novembro.
 Relativamente à qualidade de serviço como condição fundamental para fidelizar os clientes é uma







questão consensual.
Face à difícil situação financeira da Empresa, que impõe uma grande contenção de custos, a PT está
determinada em reduzir consideravelmente o “outsourcing” porque não se pode manter um tal nível, mais
de 16.000 trabalhadores extra PT Portugal a operar nestas condições, por isso vão ser libertadas funções
actualmente em outsourcing para serem desempenhadas pelos trabalhadores desta.
Neste contexto da redução do outsourcing, a Adm. admite a hipótese de alguns trabalhadores que estão
na SCT poderem ser convidados a regressar, o que só pode acontecer por acordo das partes.
Quanto à PT-ACS, reconheceu a grande importância de serem mantidos os Cuidados de Saúde com o nível
que têm tido.
Quanto aos Sindicatos, reconheceu a sua importante função, particularmente em situações como a que se
vive hoje na Empresa, pelo que assumiu o compromisso de manter com estes um diálogo continuado.

Questão extra. Na parte final da reunião, o SINTTAV colocou uma questão que certamente não é do
conhecimento da Adm. nem da DRH, mas que se passa em diversos locais, em que existe uma “escala virtual”
para os trabalhadores da Academia, obrigando estes a trabalhar das 9h00 às 22h00 e também aos sábados, o
que significa terem só um dia de descanso. Isto já é pior que no tempo da outra senhora.
E quanto recebem por todo este trabalhado realizado para além do horário normal?
O SINTTAV referiu que a PT não tem necessidade deste tipo de exploração que é inaceitável.
O Presidente disse que anotava a situação.
Aguardamos o tempo necessário para que esta situação seja corrigida, se o não for, o SINTTAV irá fazer um
levantamento geral das situações, dos responsáveis pelas mesmas e actuará em conformidade.
Reunião com o Gabinete Jurídico do SINTTAV. No dia 13, o SINTTAV realizou uma reunião com os três
advogados que constituem o seu Gabinete Jurídico em Lisboa, para com estes analisar os Contratos de
Suspensão e Pré-reforma à luz da hipótese dos trabalhadores serem contactados para regressarem ao
desempenho de funções na PT.
Opinião Jurídica. Após uma profunda discussão do tema e análise de alguns Contratos de Suspensão, a opinião
jurídica é a que antes se refere, que quanto a quem está na SCT ou Pré-reforma, o contrato só pode ser
alterado por acordo das partes.
Registo positivo. O SINTTAV registou como muito positivo, o compromisso assumido pelo Presidente de, em seu
nome e da restante Adm. procurar sensibilizar a Adm. da Oi para prosseguir com o projecto de fusão com a PT,
mantendo esta a parceria com a Oi.
Atitude do governo. Todos conhecemos a atitude do governo do grande capital, que funciona de acordo com os
objectivos e interesses deste.
Mas numa situação como a que se vive hoje na PT, de séria ameaça da Empresa passar para as mãos de
investidores sem rosto, que só pensam no lucro, pondo em causa a modernização da empresa, prejudicando as
PMEs que trabalham para a PT e que são tão importantes para o crescimento económico do País, podendo por
em causa também o futuro de milhares de trabalhadores da empresa, exige-se que o Governo assuma uma
posição de defesa da PT, fazendo o que estiver ao seu alcance para evitar que esta vá cair nas mãos dos
“algozes do dinheiro".
O governo tem a obrigação de não fazer como Pilatos "lavar as mãos". É isso que o SINTTAV exige e é isso que
o País espera.
Sindicalizados estão melhor defendidos. Mais que nunca é indispensável um reforço dos Sindicatos através da
sindicalização.
Os trabalhadores sindicalizados estão melhor defendidos e os Sindicatos que reforçam a sua capacidade de
intervenção através da Sindicalização, têm mais força para actuar.
SEMEAR IDEIAS, PARA GERAR CONSCIÊNCIAS, É DEVER SINDICAL
SINTTAV, O SINDICATO QUE TE DEFENDE. SINDICALIZA-TE NO SINTTAV.
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