
  

 

 
 

TRABALHADORES DA SONASTEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No dia 1 de Fevereiro os trabalhadores foram chamados à sede da empresa na Rua Dona Estefânia 
Nº177 para o pagamento dos salários de Janeiro. No entanto a confusão instalou-se quando o 
Administrador António Sousa Oliveira informou que não havia dinheiro para todos os trabalhadores e 
só pagaria aos que já tinham rescindido ou pretendiam rescindir. 
Toda esta situação só prova que a Sonastel mentiu descaradamente aos trabalhadores, quando o 
administrador em reuniões nos locais de trabalho disse que tudo seria resolvido atempadamente. 
A TV CABO, PT PRO e GRUPO PT  têm grande responsabilidade neste conflito laboral. 
Em reunião realizada entre o SNTCT e a Administração da TV Cabo fomos informados que todo o 
dinheiro de facturação que a TV Cabo devia à Sonastel estaria disponibilizado, o que não era verdade. 
Tal situação não veio a verificar-se durante a manhã do dia 1/2/2007. 
 
 
 
 

O SNTCT contactou telefónicamente o ADM. da TV CABO Dr. Duarte Calheiros para desbloquear a 
situação conjuntamente  com a Sonastel, visto que os únicos responsáveis pela situação criada eram  
as empresas. 
Durante a parte da tarde de ontem o ADM. da Sonastel garantia que dia 2 de Fev. pagaria aos 
restantantes trabalhadores. 
Vamos estar atentos. Se não pagarem hoje, dia 2 de Fevereiro, tomaremos as medidas neccessárias 
para os obrigar 
 

  
 
 
 
 

Na tarde de ontem, O SNTCT e um conjunto de trabalhadores da Sonatel dirigiram-se á Inspecção 
Geral do Trabalho, na Rua 5 de Outubro 321, onde foram recebidos e colocamos todas as situações 
que preocupam os trabalhadores. 
A inspectora que nos recebeu informou que a IGT já estava a par da situação, até porque o SNTCT já 
tinha feito chegar duas participações.  
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Trabalhadores da SONASTEL  e LABOUR Serviços 
exigem o pagamento dos salários, do trabalho 

suplementar e respectivas indiminizações a que têm 
direito pela caducidade dos contratos de trabalho 

SNTCT entra em contacto com a TV CABO na  manhã do dia 1 de Fevereiro 
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A inspectora aconselhou os trabalhadores que estavam de férias que regresassem ao serviço. Também 
informou que estaria alguém da IGT (hoje) nas intalações da Sonastel para se inteirarem melhor da 
situação. Esperamos que a IGT cumpra as suas obrigações. 
 
  
 
 
 
 
 
As empresas do Grupo PT em vez de andarem à procura de empresas prestadoras de serviços e de 
outsourcing que praticam baixos salarios com contratos de trabalho precários sem qualquer segurança 
no emprego deveriam contratrar directamente os trabalhadores para as suas empresas e acabar com a 
escravidão da era moderna. 
 

 
 
 
 
O SNTCT irá para tribunal  para exigir todas as indemninizações  a que os trabalhadores  
têm direito. As entidades patronais não podem continuar impunes quando procedem a 
encerramentos ilicítos e descartam os trabalhadores. 
A Sonastel vai ter que pagar e cumprir com as suas obrigações. 
O encerramento ilícito da Sonastel é um crime punido pelo art. 465º da lei 35/2004, de 
29/06 (RCT) que pode ser denunciado ao Ministério Publico. 
Os associados do SNTCT devem fazer chegar ao Sindicato cópias de todos os 
contratos para que se possa elaborar o processo para reclamar os seus créditos 
laborais. 
 

Juntos vamos exigir os nossos direitos! 
 

O SNTCT exige às empresas do grupo PT a admissão dos seus próprios 
trabalhadores para o seu serviço acabando com o aluguer de mão de obra. 

 
 

sindicaliza-te no sntct 
 
 

visita a nosa pagina em www.sntct.pt 
  

A TV CABO E PT PRO TÊM GRANDES 
RESPONSABILIDADES SOCIAIS PERANTE OS 

TRABALHADORES 

sntct- a força de continuarmos juntos! 

ACÇÃO DO SNTCT 


