SINTTAV e STPT
REUNIRAM COM OS TRABALHADORES DA PT-ACS
NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO DE ENTRECAMPOS - Lisboa
OS TRABALHADORES DA PT-ACS ESTÃO A SER CONVIDADOS A
NEGOCIAR A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Esta situação está a mexer com a vida, profissional, pessoal e familiar dos
trabalhadores, provocando no seio dos mesmos intranquilidade, insegurança e
nalguns casos desespero e mesmo revolta. Existem casos em que o cônjuge já se
encontra na situação de desemprego, assim, é sufoco para algumas famílias.
A incerteza no futuro levaram os trabalhadores a contactar os sindicatos e a
colocarem-nos as mais diversas questões, assim como a solicitarem a realização de
uma sessão de esclarecimento.
A reunião entre os trabalhadores e sindicatos ocorreu no dia 29 de Outubro pelas 15
horas, contou com a presença de elementos do SINTTAV e STPT, assim como do
apoio jurídico do Advogado do SINTTAV.
Nesta reunião estiveram presentes cerca de 65 trabalhadores da PT-ACS.
Aberto o debate procedeu-se ao esclarecimento das questões colocadas pelos
trabalhadores.
Ficou decidido o seguinte:
 Elaborar um abaixo-assinado a enviar ao Sr. Presidente Armando Almeida
depois de assinada pelos trabalhadores da PT-ACS (este doc. vai circular
pelos locais de trabalho através dos Dirigentes Sindicais);
 Agendar nova reunião para a próxima semana;

Esta posição foi transmitida aos presentes e agora através deste comunicado
a todos os trabalhadores.
Os Sindicatos estão em total desacordo com a posição da empresa e exigem
que os trabalhadores sejam colocados noutras empresas do grupo e, se

necessário, lhes seja ministrada formação específica para novas funções.
Posição esta já apresentada à gestão da empresa.
Os trabalhadores da PT-ACS e do Grupo em geral não podem ser tratados
como “descartados”, porquanto têm capacidade intelectual para receber
formação e assumirem novas funções.
Deixámos mais uma vez este desafio, já anteriormente manifestado em
reuniões com a gestão.
Os Sindicatos sempre defenderam e defendem que o posto de trabalho não
tem preço, mas cabe a cada trabalhador decidir por si o caminho que pretende
seguir.
O desemprego em Portugal atinge níveis nunca imagináveis, podemos mesmo
considerá-lo um flagelo.
Trabalhador do grupo PT solidariza-te com os teus colegas da PT-ACS, hoje são
eles,

E SE AMANHÃ FORES

TU

?

Trabalhador do Grupo PT, não demores a organizar-te em
solidariedade com os demais trabalhadores e com os
Sindicatos, o momento que a nossa empresa vive é
demasiado delicado.
Não fiques indiferente, só unidos, solidários e organizados
podemos ganhar.
Mobiliza-te, solidariza-te com os teus colegas da PT-ACS, e
não tenhas dúvidas, os sindicatos são imprescindíveis
neste processo

SINDICALIZA-TE.

