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GRUPO PT

REUNIÃO SINDICAL COM A ALTICE
PARA O SINTTAV
O FUNDAMENTAL É DEFENDER:





A PT COMO EMPRESA DE REFERÊNCIA NACIONAL.
A MANUTENÇÃO DO EMPREGO DE QUALIDADE.
OS DIREITOS E GARANTIAS DOS TRABALHADORES.

DIA 12 DE JANEIRO
CONCENTRAÇÃO FRENTE À ASSEMBLEIA DE
ACCIONISTAS
FACTOS. No passado dia 18, por iniciativa da ALTICE, não de qualquer sindicato, o SINTTAV foi
convidado a participar numa reunião com este Grupo de Investimento.
EXPECTATIVAS ILUSÓRIAS, SÓ AS TEM QUEM AS CRIA. O SINTTAV não tinha qualquer expectativa
que desta reunião “saísse algum fumo branco”, porque os seus dirigentes conhecem bem a matriz
dos grupos de investimentos e não andam “enredados em feiras de vaidades” com a fobia patética
dos microfones da comunicação social.
A REUNIÃO EM SI. A reunião teve lugar no Hotel Sheraton, mesmo em frente à PT. Da parte da Altice
estiveram 5 representantes, incluindo o seu CEO e dois juristas do Escritório de Proença de Carvalho.
O SINTTAV, como sempre, marcou a diferença, afirmando categoricamente o seu posicionamento
sindical de maior e mais representativo sindicato tanto no Grupo PT como no sector.
Entre os outros temas, o SINTTAV vincou os seguintes:
 Que gostaria que tal reunião não se tivesse realizado, porque era sinal que a PT não estava à
venda.
 Que a grande preocupação do SINTTAV, de momento, é a venda da PT, não os compradores,
porque estes regra geral, seja a Altice ou outro qualquer grupo de investidores, são todos iguais,
os seus objectivos são exclusivamente o lucro, não respeitam trabalhadores nem os seus direitos.
 Que a PT foi sempre uma Empresa de referência nacional e é assim que pretendemos que ela
continue e tudo faremos para a defender.
 Que o SINTTAV conhece bem melhor que qualquer outro sindicato a prática na Altice desenvolvida
na Cabovisão.
 Que as grandes preocupações futuras do SINTTAV, se situam fundamentalmente:

1. Na manutenção do ACT, como instrumento fundamental à preservação dos direitos dos
trabalhadores e da paz social na Empresa.
2. Na manutenção do clima de diálogo social tanto no campo da Contratação Colectiva como da
resolução dos problemas laborais.
3. Na manutenção do Plano de Saúde gerido pela PT-ACS.
4. No nível de formação profissional de qualidade, como ferramenta indispensável aos
trabalhadores que laboram no sector com mais evolução tecnológica da sociedade.
5. Na manutenção do Código de Conduta de Responsabilidade Social.
6. Na preservação da capacidade técnica da PT-Inovação e da PT-SI, cujos quadros sempre foram
e são dos melhores do País.
Como a Altice mostrou uma visão distorcida sobre o investimento que tem sido feito pela PT em anos
anteriores, o SINTTAV recordou-lhe que Portugal é provavelmente o País com maior cobertura de
fibra óptica a nível da UE, com um Data Center dos maiores da Europa e, como referimos antes, com
dois pólos tecnológicos de qualidade invejável como são a PT-Inovação e a PT-SI.
É PATÉTICO PERGUNTAR AO CEGO SE QUER VER. O SINTTAV falou nas suas grandes preocupações
quanto ao futuro da Empresa, particularmente se esta for vendida.
É no mínimo patético perguntar se a Altice, caso venha a comprar a PT, mantém o ACT, a PT-ACS, os
postos de trabalho, os direitos dos trabalhadores, porque alguém estaria à espera que eles dissessem
que não? Quem não vê uma coisa tão evidente, como pode falar em defender os trabalhadores?
Falar em redução de efectivos, seja através de que regime for, é miopia sindical.
UM EXEMPLO. Os compradores da ANA Aeroportos, "burrifaram-se" no compromisso que assumiram
sobre as taxas e já vão no quinto aumento destas desde a privatização.

OS DIREITOS DOS TRABALHADORES DEFENDEM-SE COM:
FIRMEZA SINDICAL, COM ACÇÕES CONCRETAS. Na reunião com a Altice, uns continuaram na “feira
das vaidades”, outros pareciam que estavam num clube de amigos. Embora este filme já seja
tradicional na PT, é confrangedor ver isto na primeira reunião com este Grupo de investidores.
O SINTTAV seguirá o seu caminho, de acordo com os seus princípios sindicais, tem a sua estratégia de
defesa dos trabalhadores, dos seus direitos e regalias, dos postos de trabalho, da qualidade do
serviço que deve ser prestado aos clientes, da importância da Empresa na sociedade portuguesa e
nesse contexto, desenvolverá em cada momento as iniciativas e formas de luta que considerar
adequadas.

DIA 12 DE JANEIRO, CONCENTRAÇÃO NO LOCAL DA
ASSEMBLEIA DE ACCIONISTAS.
A Assembleia de Accionistas que vai discutir e votar sim ou não à venda da PT Portugal ao Grupo de
Investidores Altice (o sim não significa a concretização da venda), vai realizar-se no dia 12 de Janeiro.
Se os grandes accionistas tivessem sentido patriótico e de defesa da necessidade de uma PT Portugal
ao serviço do país, da sociedade portuguesa, dos postos de trabalho e dos trabalhadores, votariam
NÃO à venda. Mas temos bem presente o que se passou com a venda da VIVO, para esses mesmos
accionistas, o que lhes importou foi o dinheiro e aí começou o caminho que empurrou a PT para os
braços da Oi e agora a situação é a que todos conhecem.
Assim, o SINTTAV realizará uma Concentração nesse local, como forma de protesto pela eventual
venda e em defesa dos pontos fundamentais que este comunicado transcreve.
QUEREMOS VER QUEM NOS ACOMPANHA.
NOTA: Será metido pré-aviso de greve para o dia 12 e organizados transportes para a deslocação a
Lisboa.

SINTTAV, O MAIOR E MAIS REPRESENTATIVO SINDICATO NO SECTOR E NA PT, EM
CRESCIMENTO CONTÍNUO
CONTÍNUO.. SINDICALIZA
SINDICALIZA--TE.
SEMEAR IDEIAS, PARA GERAR CONSCIÊNCIAS, É DEVER SINDICAL
SINTTAV, O SINDICATO QUE TE DEFENDE. SINDICALIZA-TE NO SINTTAV.
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