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Foi no passado dia 28 que o SNTCT deu continuidade a luta dos trabalhadores em defesa do Plano de 
saúde e agora também em defesa dos complementos de reforma, numa iniciativa do STPT a que o 
SNTCT disse sim! Estiveram presentes na concentração as organizaçõs do costume, o SNTCT, STPT, 
STT, SINQUADROS e a COMISSÃO DE TRABALHADORES. 
Aliàs a história do SNTCT mostra que estamos e estaremos ao lado dos trabalhadores na defesa dos seus 
direitos e não é a prepotência das Administrações que nos vai desviar do nosso caminho. 
No final da concentração, as ORT´s presentes foram recebidos pelo Administrador dos recursos humanos 
Dr. Francisco Nunes que afirmou que relativamente ao 1º ponto da moção a empresa não ia voltar a traz. 
Relativamente ao 2º e 3º ponto da moção vai apresentar na reunião da comissão executiva. 
Parece-nos que a luta vai ter que continuar e a empresa vai ter que cumprir o AE em relação aos 
complementos de reforma. 
 
 
Transcrisão da Moção 
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A OPA da SONAECOM veio acentuar a tendência para tornar a PT num projecto predominantemente 
financeiro, com o objectivo de fixar e favorecer os grandes accionistas. 
 

Para concretizar esta política, a PTC: 
 

• Tem descurado os investimentos para melhorar a rede, condição necessária para oferecer 
comunicações mais fiáveis, melhores serviços e melhor qualidade aos consumidores; 

 

• Tem apostado fortemente na redução de postos de trabalho e no incremento do recurso a 
outsorcings, adjudicações e trabalho precário. 
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• Tem atacado fortemente os direitos dos trabalhadores, quer no activo ou na suspensão de 
contrato, pré-reforma e reforma, nomeadamente: 

 
o Praticando uma política de restrições salariais que tem impedido a recuperação do 

poder de compra perdido; 
 
o Alterando unilateralmente o Plano de Saúde, aumentando desmesuradamente os 

encargos dos trabalhadores e, simultaneamente, reduzindo-lhes os benefícios; 
 

Na continuação da política prepotente que vem prosseguindo, a Administração não deu qualquer 
resposta à proposta que lhe foi apresenta pela CT, STPT, SINTTAV, SNTCT, STT e SINQUADROS 
em Setembro de 2007, com o objectivo de corrigir os aspectos mais negativos que inseriu no plano 
de saúde. 
 
Agora, mais uma vez, de forma prepotente e unilateral, alterou os princípios subjacentes ao direito aos 
complementos de reforma por velhice e invalidez para os trabalhadores dos ex-TLP, ex-TDP e ex-Marconi 
para que: 
 

• A descida previsível das pensões de reforma resultante da aplicação do DL 187/2007, com 
efeitos negativos para os trabalhadores já a partir de 1 de Janeiro de 2008, não se reflicta no 
valor do cálculo dos vários complementos de reforma aos quais está obrigada; 

• A actualização anual dos complementos de reforma será feita tendo em conta escalões 
determinados a partir do salário mínimo nacional, de tal forma, que os aumentos, quando os há, 
além de serem mínimos, são feitos de forma diferenciada.  

 
Esta posição da PTC, que não tem em conta o que está contratualmente estabelecido, permitiu lançar em 
contas no segundo trimestre deste ano um ganho actuarial de 36 milhões de euros. 
 

• Conscientes que a política prosseguida pela Administração da PTC tem de ser travada, os 
trabalhadores da PTC, concentrados na Rua Andrade Corvo frente à sede da PTC: 

• Repudiam a política de ataque aos seus direitos prosseguida pela empresa e exigem que a 
Administração: 
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Caso estas solicitações não venham a ter resposta positiva da ADM, as ORT´s que apoiam esta 
concentração comprometem-se a desenvolver reuniões descentralizadas com os trabalhadores 
activos e não activos, com vista à organização de uma grande jornada de luta, a nível nacional, em 
data e hora a definir pelos sindicatos e pela CT, no início de 2008. 
 
Lisboa, 28 de Novembro de 2007 
______________________________________________________________________________ 

SINDICALIZA-TE 
 

Visita a nossa pagina em www.sntct.pt 
 
 sntct - a força de continuarmos juntos! 


