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Em entrevista concedida no dia 6 ao jornal à SIC Notícias, o presidente da PTC disse 
que ficava de coração cortado, caso tenha que despedir mais de 600 trabalhadores. O 
que ele queria dizer é que fica de coração cortado por não satisfazer ainda mais a gula 
dos accionistas e por isso é necessário despedir trablhadores. 
Também na mesma entrevista Henrique Granadeiro afirmava que em 2007 a empresa 
tinha despedido 600 trabalhadores, tal informação não é verdadeira, porque os 
trabalhadores sairam na situação de pré-reforma, suspensão de contrato de trabalho e 
muito poucas rescisões por mútuo acordo. 
A empresa devia preocupar-se em dar formação a sério, para que os trabalhadores 
possam aumentar a suas competências e adquiram os conhecimentos necessários 
para trabalhar com as novas tecnologias. Em vez disso a empresa continua a promover 
os Seminários e Fóruns, que na maioria são convertidos em formação/informação, 
onde os convidados são quase sempre os mesmos. 
Mais uma vez Henrique Granadeiro refugiou-se nas condições regulatórias afirmando 
que estas não permitem atingir os graus de eficiência e desenvolvimento do 
investimento. O que impede o desenvolvimento e a capacidade de investimento na PT 
são as suas ideias megalómanas, apenas para satisfazer os accionistas (aquando da 
OPA), prometendo-lhes mais de 3 mil e 500 milhões de euros. 
 Os trabalhadores não podem estar motivados quando vêm os seus salários aumentar 
abaixo da taxa inflação, diminuído o seu poder de compra, para além da diminuição dos 
seus direitos e regalias, constantes do AE/PTC. 
O SNTCT já solicitou reunião ao presidente da PTC para tentar perceber o que ele quer 
e pensa, na realidade. 

 
O SNTCT tomará todas as posições de força, incluindo a greve 
caso seja necessário, na defesa dos direitos dos trabalhadores. 
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SINDICALIZA-TE 
 

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


