
 

 

 
 

 
 

Está na hora de os trabalhadores arregaçarem as mangas e lutarem pelos seus direitos 
e manutenção dos seus  postos de trabalho. 
A PT contratou uma empresa chamada GroupFix que vai andar de porta à porta a 
vender o meo, ADSL e outros produtos da empresa. Estes trabalhadores precários, que 
a PT ajuda a fomentar, vão ter formação? Segundo informação prestada por esta 
empresa cada trabalhador vai receber por cada cliente angariado para a PT 40€. Estes 
trabalhadores sem direitos para atingiram salário de 800€ vão ter que garantir um 
cliente por dia se forem contratados precários, caso tenham que passar recibos verdes 
a parada sobe para 2 clientes. 
Para além de a empresa tentar acabar com a área comercial, vão também deslocalizar 
alguns dos serviços da PT-PRO para a Índia. 
Com estas mudanças desastrosas são muitos os trabalhadores que vão ficar sem 
funções na empresa. 
Estas medidas tem um único sentido, a redução dos custos da PT à custa dos direitos 
dos trabalhadores. 
  

 
 

 

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DE ACTIVOS HUMANOS 

A empresa na reunião do dia 11 informou que até 31 de Março prevê dispensar mais 300 
trabalhadores nas condições de 2007. 
A partir de Março vão sair mais 600 trabalhador em condições a anunciar.   
Estes 900 trabalhadores a dispensar pela PT serão indicados pela administração. O 
SNTCT continua a dizer que todos os trabalhadores devem resistir a estas saídas onde 
os trabalhadores vêm os seus salários reduzidos. 
A empresa informou que não pressiona os trabalhadores para saírem, mas o SNTCT 
sabe que é mentira e até há trabalhadores por não terem aceitado a suspensão a 
empresa inventou processos disciplinares sem qualquer fundamento para despedir os 
trabalhadores. 
Caso a PT venha a pressionar os trabalhadores para que aceitem a míseras condições 
de saída devem de imediato contactar o SNTCT. 
  
RECRUTAMENTO EXTERNO 
 

A empresa informou que vai agendar uma reunião com as ORT´s sobre o recrutamento 
de trabalhadores para a PTC. 
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O SNTCT espera que estes trabalhadores não sejam admitidos com contratos precários 
e que venham efectivamente substituir os trabalhadores que adiram às saídas 
previstas, mas principalmente que venham substituir os empreiteiros que prestam um 
mau serviço aos clientes da PT. 

 

CEDÊNCIAS OCASIONAIS 
A DHT também informou que vai haver mais trabalhadores a serem cedidos à PT-PRO. 
Neste processo está ser feito um levantamento de quantos trabalhadores é que vão em 
contrato de cedência para a PT-PRO.  
Conforme o SNTCT tem dito ao longo destes anos o problema não está na cedência 
para outra empresa do Grupo mas sim o seu regresso conforme aconteceu com os 
trabalhadores da DCSI, PT-SI e mais recentemente com os trabalhadores da PT 
Multimédia.  
A PTC está a sujeitar estes trabalhadores a enormes pressões para que estes 
rescindam com a PTC.  
Os trabalhadores devem sempre solicitar o apoio do SNTCT para que em conjunto 
possamos encontrar a melhores soluções. 
Também aqui os trabalhadores que não querem ser cedidos devem resistir, 
ALERTAMOS QUE NINGUM É OBRIGADO A ACEITAR. 
 

INTEGRAÇÂO DA PT- CORPORATE E PT.COM NA PT COMUNICAÇÕES 

Finalmente vai acontecer a integração destes trabalhadores na PT-Comunicações. 
Segundo informação prestada pela DHT esta integração vai acontecer até ao final do 
mês de Fevereiro. 

Do Kit de integração, que a empresa vai fornecer, importa salientar que o documento 
mais importante é o ACORDO DE EMPRESA (AE) pelo o qual estes trabalhadores 
passam a ser abrangidos. 

Todos os trabalhadores têm que estar atentos relativamente a integração nas carreiras 
da PTC e respectivo vencimento. 
 

REUNIÕES DE CAREEIRAS 

Na reunião do dia 6 de Fevereiro, a empresa propunha a não publicação em BTE do que 
falta em relação a esta matéria. 
No dia 19/2 a empresa informou que não pretende negociar com os sindicatos os 
mecanismos de avaliação e deu a entender que na progressão salarial e a empresa que 
define a nova remuneração não querendo acordar com os sindicatos nesta matéria. 
Considerando que a DHT diz num dia uma coisa e noutro outro o SNTCT solicitou que a 
partir da próxima reunião passasse a existir actas formais das matérias discutidas.  
Vamos ver que proposta desta vez sai da cartola. 

 
 

SINDICALIZA-TE 
 

Visita a nossa pagina em www.sntct.pt 
 
 

sntct - a força de continuarmos juntos! 


