
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ao recordar a história do Grupo PT, 
concluímos sem qualquer dúvida, que a 
actual Administração foi aquela que até ao 
momento mais prejudicou os trabalhadores 
da área das Telecomunicações em termos 
de perda de direitos e benefícios, 
anteriormente adquiridos com a luta e o 
esforço de muitos que nos antecederam.  
Entre outros tristes exemplos emblemáticos 
do que afirmámos, salientamos os recentes 
congelamentos de vencimentos sobre 
valores incluídos na tabela salarial do AE 
PTC 2009 e no caso a que se reporta o 
presente comunicado, á perda de 
benefícios e direitos tutelados por Planos 
de Saúde da PT e  do IOS/CTT. 
São muitos os casos que chegam ao 
SNTCT de que a PT/ACS teima em aplicar 
aos beneficiários do IOS/CTT o plano de 
saúde clássico da PTC, mais desfavorável. 
Julgamos saber que à PT/ACS só cabe a 
gestão do plano de saúde e não a sua 
alteração.  
Também sabemos que recebem 
“orientações de fora”. Se calhar uma delas 
é fazerem-se “distraídos”. Mas nós e muitos 
beneficiários da PT ACS estamos atentos e 
tudo faremos para fazer respeitar os nossos 
direitos e não permitir que seja quem for, de 
uma forma pouca ética altere o que não 
pode ou tente subverter o conteúdo dos 
contratos legalmente celebrados. 

Oportunamente alertámos sobre a nossa 
convicção que a passagem da IOS/CTT para 
a PT ACS, dos cuidados de saúde dos 
trabalhadores dos CTT se iria traduzir nos 
referidos lamentáveis resultados. 
A prová-lo está o facto que após a aludida 
transferência de gestão para a PT/ACS, as 
reclamações dos beneficiários dos CTT 
terem aumentado substancialmente. 
Mas também o que nos deixa apreensivos e 
é constrangedor, é a inoperância e 
passividade do Director do IOS face às 
referidas situações, que por diversas vezes 
lhe foram comunicadas pelo SNTCT e 
“caíram em saco roto”. 
Será que não tem poder de intervenção junto 
da PT/ACS? Ao que parece, os CTT e os 
trabalhadores contribuem com uns bons 
milhões para que o plano seja bem gerido. 
Os interesses economicistas estão 
infelizmente em primeiro lugar para as 
Administrações da PT e dos CTT, com relevo 
para os accionistas privados e públicos e 
para os seus chorudos e imorais prémios de 
gestão versus trabalhadores das duas 
Empresas. 
No entanto, os trabalhadores sabem que 
poderão sempre contar com o SNTCT para 
defender os seus interesse gerais, e em 
particular os relativos aos direitos sobre os 
cuidados de saúde que são incontabilizáveis. 
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Assiste-se igualmente á rescisão de alguns 
clínicos afectos ao corpo de prestadores de 
serviço, que não sendo substituídos em 
determinadas áreas geográficas criam 
bastantes transtornos aos beneficiários 
locais, na maioria dos casos idosos. (Por 
exemplo o caso recente de Sobral de 
Monte Agraço, que ficou sem o único 
clínico geral que existia naquela 
localidade.)  

 
Conhecemos casos de reclamações por 
progressivo alargamento do prazo para 
consultas de diversas especialidades,  

 
situações em que os beneficiários 
começaram a pagar totalmente algo que 
anteriormente era comparticipado como o 
caso das injecções para secagem de 
varizes… 
 
Apelamos a que nos façam chegar as 
razões do vosso descontentamento e os 
constrangimentos a que tem sido sujeitos 
na área da assistência de cuidados de 
saúde gerida pela PT/ACS. Certamente 
muito mais haverá a reclamar e a exigir 
correcção junto da gestão daquela 
Associação. 

 
 
 

 
 
 
 

Foi com extremo desagrado que recentemente recebemos a notícia que as contribuições 
dos trabalhadores para a PT ACS, não seriam fiscalmente aceites pela Administração 
Tributária, para serem incluídas e deduzidas em sede de IRS. Não concordamos com tal 
decisão, por a considerarmos injusta e discriminatória para os contribuintes beneficiários da 
PT/ACS. 
Já há algum tempo temos vindo a desenvolver acções no sentido desta injustiça ser 
corrigida. Junto das gestões das Empresas PT, CTT e PT ACS, em conjunto com as 
Comissões de Trabalhadores e outros Sindicatos, (STT, SINTAV e STPT) e Associação 
Pensões e Saúde , tendo até estado presentes em Março do corrente ano, numa audiência 
pedida á Comissão Parlamentar do Orçamento e Finanças da Assembleia da República. 
Continuaremos a lutar para que seja feita justiça !!! 
 
 
 
 
 

 
SINDICALIZA-TE 

Visita o nosso site em www.sntct.pt 
 

 
 

A PT/ACS ESTÁ  A ACABAR COM MUITAS CONVENÇÕES 
AFECTANDO OS BENEFICIÁRIOS DA PT E CTT 

BENEFICIARIOS DA PT E CTT PREJUDICADOS 
EM SEDE DE IRS 

 

sntct - a força de continuarmos juntos! 


