
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

O SNTCT está a acompanhar atentamente e com preocupação, a tentativa de compra de 
todo o capital social da PT por parte da SONAE / Belmiro de Azevedo). É DE SALIENTAR QUE O 

SNTCT JÁ FOI OBRIGADO A RECORRER AOS TRIBUNAIS, POR VÁRIAS VEZES, NA DEFESA DOS DIREITOS DOS 

TRABALHADORES DA OPTIMUS, CLIX E NOVIS, POR FALTA DE CUMPRIMENTO DA LEI POR PARTE DESTAS 

EMPRESAS DO ENGº BELMIRO DE AZEVEDO. 

Não podemos esquecer que em 1994 não havia nenhuma OPA e os trabalhadores foram 
gravemente prejudicados pela gestão de Todo Bom, na governação cavaquista. Mais tarde 
foi Murteira Nabo que continuou o ataque aos direitos dos trabalhadores e também não 
havia nenhuma OPA, tudo isto na governação guterrista. Por último chegou Miguel Horta e 
Costa na governação barrosista que continuou com a retirada de direitos aos trabalhadores. 

Quem tem governado o país e gerido a PT, desde a sua criação, promoveu sempre uma 
drástica diminuição dos postos de trabalho, da qualidade e universalidade do serviço de 
telecomunicações e uma política tarifária que prejudica os consumidores (aqui com a 
complacência, se não a mando da ANACOM). 

Esta OPA faz parte de uma estratégia de domínio deste importante sector por parte do 
capital nacional e principalmente estrangeiro (Belmiro não tem capacidade financeira para 
tanto), e sobretudo para obrigar o Estado Português a deixar de poder intervir nas políticas 
do sector. O SNTCT começou a “adivinhar” esta situação quando Belmiro, aquando da 
queda das torres de Tróia, elogiou a política do Engº Sócrates e quando, mais tarde se 
“colou” a Cavaco Silva. 

O QUE ESTÁ EM CAUSA NESTE MOMENTO É A POSSIBILIDADE DE O ESTADO PERDER O 
CONTROLE DA POLÍTICA PARA ESTE IMPORTANTE E COMPETITIVO SECTOR DE 
ACTIVIDADE. 

Quanto aos direitos dos trabalhadores, estes estarão sempre sob ameaça, quer com a 
gestão de Belmiro de Azevedo quer com a gestão de Horta e Costa/Granadeiro, 
principalmente porque o ataque vem do poder legislativo e económico, e a sua defesa é 
dificultada pela apatia dos Tribunais e pela dificuldade que os trabalhadores têm em aceder 
à Justiça, tal é a exorbitância do valor das custas e taxas de Justiça e a falta de apoio 
judiciário a quem trabalha, sobretudo os que auferem baixos salários. 
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O SNTCT continuará sempre a lutar pela defesa dos direitos dos trabalhadores, pela 
melhoria salarial, pela estabilidade do trabalho e pela qualidade do serviço. Seja com 
Belmiro, Horta e Costa, Granadeiro ou outros grupos de interesses económicos que os 
venham a pôr em causa. 

Esperamos que o Governo faça o mesmo em relação à soberania nacional neste sector 
fundamental da nossa economia, caso contrário é mais uma traição aos Portugueses e em 
particular aos trabalhadores do grupo PT. A Golden Share é o garante de que mais tarde a 
PT não seja entregue de bandeja ao capital estrangeiro, pelos especuladores bolsistas que 
mais não querem que  fazer dinheiro fácil à custa das empresas e dos seus trabalhadores 
(há jogos de computador que o permitem fazer sem prejudicar ninguém). 

 

 

NESTA ALTURA É PRECISO QUE TODOS OS 

TRABALHADORES CERREM FILEIRAS E REMEM 

PARA O MESMO LADO, NA DEFESA DOS SEUS 

DIREITOS E DA SUA EMPRESA. 
 

 

PODEM CONTAR COM O SNTCT 
 

 

TODOS, VAMOS CONTINUAR ATENTOS. 

PODE SER NECESSÁRIO AGIR! 
 

 

 

  

 
 

 
sntct - a força de continuarmos juntos! 


