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Garantia de todos os postos de trabalho e de todos os direitos colectivos (ACT’s)! 

Nem um só despedimento dos trabalhadores da PT! 

Quem está a mais não são os trabalhadores, mas a Altice que quer destruir a PT! 

 

É criminosa a intenção da Altice de despedir 3.000 

trabalhadores! 

Perante a ameaça de milhares de despedimentos e 

o desmembramento da sua empresa, os 

trabalhadores da PT decidiram todos juntos, com 

todas as suas organizações (sindicatos e CTs), ir 

para a greve. 

É a primeira vez, em 10 anos, que todas as suas 

organizações (sindicatos e CTs) se unem e 

decidem com os trabalhadores da PT fazer uma 

greve geral, para travar esta ofensiva. 

“Chegámos à conclusão que a via jurídica está 

cheia de engulhos” afirmou Jorge Félix, do 

Sindicato dos Trabalhadores da Portugal Telecom 

(STPT). Manuel Gonçalves do Sindicato Nacional 

dos Trabalhadores das Telecomunicações e 

Audiovisual (SINTAVV) considera que “a 

situação tem de ser travada no plano político”. 

Qual é a posição do Governo? 

Perante esta ofensiva brutal em curso, perante as 

ameaças, a chantagem e intimidação sobre os 

trabalhadores, perante a transmissão compulsiva 

de trabalhadores para empresas externas, visando 

o seu despedimento, o Secretário de Estado do 

Trabalho, Miguel Cabrita, diz que o Governo tem 

de aguardar pelas conclusões das acções 

inspectivas da ACT! 

Aguardar? 

Os trabalhadores da PT fartaram-se de esperar. 

Perante o maior ataque já visto contra os direitos 

dos trabalhadores e aos respectivos postos de 

trabalho, os trabalhadores da PT decidiram com 

todas as suas organizações (sindicatos e CTs), ir 

para a greve. 

A CGTP e a UGT tomaram posição apelando à 

solidariedade de todos os trabalhadores para 

apoiar a luta dos trabalhadores da PT. 

 

A CGTP declara-se solidária com a luta dos 

trabalhadores da PT e “exorta os assalariados de 

todos os sectores de actividade, assim como a 

população, a associarem-se a uma luta que é de 

todos pela defesa do direito ao trabalho e ao 

trabalho com direitos, contra o desmantelamento 

da empresa, por um serviço de telecomunicações 

que responda às necessidades do país e dos 

portugueses”. 

A UGT, associando-se à greve de 21 de Julho, 

declarou que “apoiará todas as formas de luta que 

forem entendidas como necessárias para a defesa 

da PT e dos seus trabalhadores” e instou o 

Governo a pôr cobro ao processo e às práticas 

abusivas em curso, salvaguardando a dimensão 

estratégica da empresa para Portugal. 

Sim, é possível obrigar o Governo a salvar a PT e 

impedir a sua destruição, por parte da Altice, bem 

como o restabelecimento de todos os direitos dos 

trabalhadores! 

Quem está a mais não são os trabalhadores da PT, 

mas a Altice que, à semelhança das anteriores 

gestões ruinosas, quer destruir a PT! 

 

O POUS – cujos interesses não são distintos dos 

interesses do conjunto dos trabalhadores 

portugueses, que sempre se bateu contra a 

privatização da PT e continua a defender o 

restabelecimento do controlo estatal deste 

importante sector estratégico – considera que está 

nas mãos das Centrais sindicais assumir todas as 

iniciativas necessárias para obrigar o Governo a 

proibir o processo de despedimento dos 

trabalhadores da PT e garantir o restabelecimento 

de todos os seus direitos, de acordo com os 

contratos colectivos em vigor.  
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