
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

UMA GREVE NECESSÁRIA! 

 
Não se realiza uma greve só pelo prazer de a convocar, mas sim porque esta ação 

pode ser de relevante importância para defesa dos principais direitos e interesses 

dos Trabalhadores. 

 

È aquilo que está em causa neste momento na PT Portugal dirigida pela Altice! 

Podem estar em risco não só os direitos contratuais como o próprio direito ao 

emprego! 

 

Depois de várias iniciativas da Gestão da Altice que criaram nos Trabalhadores um 

clima de medo e desespero, eis que agora aproveitando-se de ambiguidade da lei 

a Altice quer reduzir inúmeros Trabalhadores e postos de trabalho através da figura 

de “ Transmissão de Estabelecimento “cuja lei não prevê a possibilidade do 

Trabalhador ter o direito a decidir se aceita ser transferido nas condições 

propostas”! 

 

Mas apesar desta falha importante da Lei é duvidoso que estejamos perante a 

necessidade e uma verdadeira Transmissão de estabelecimento? 

 

Ora quando por exemplo, “o negócio se mantem no interior da PT continuando os 

Trabalhadores a fazerem as mesmas funções, nos mesmos locais, para os mesmos 

clientes, com as mesmas chefias, estamos perante uma decisão abusiva de direito 

para não dizer que estamos provavelmente perante uma situação (fraudulenta) 

mesmo face ao que estabelece a Lei”! 

 

È já evidente para todos que o Grupo Altice não tem um projeto Industrial para as 

Telecomunicações mas sim um projeto Financeiro para os seus donos! 

 

A Gestão que tem sido levada á prática pelo Comité Executivo mostra que a 

preocupação primeira da Altice é reduzir custos através de reorganizações muito  

agressivas que passam pelo emagrecimento muito rápido das empresas tendo por 

objetivo ultimo proveitosas mais-valias nomeadamente na venda de participações! 

 

Sendo complexas e morosas as ações do ponto de vista Jurídico, onde a          

Providencia Cautelar pode nem sequer ter acolhimento  “porque não existe a 

possibilidade de alegar de forma factual e concreta que os prejuízos  para os 

Trabalhadores que sofrem a Transmissão sejam imediatos!” Restará uma Ação 

Central e Principal accionada pelos Trabalhadores Transmitidos que têm de ser 
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muito cuidada e clara nos seus argumentos e demonstração de factos passiveis de 

serem aceites pelos Juízes (ações estas que normalmente levam muito tempo a ter 

decisões definitivas) 

 

Mas ação essa que virá a ser naturalmente feita pelos advogados dos Sindicatos 

caso a situação não se altere. 

 

Nestas condições a ação politico-sindical coloca-se como necessária e urgente 

porque nesta situação o Governo e o Parlamento não podem ficar na expectativa. 

Para além da questão Social e Humana dos Trabalhadores da Empresa o Governo 

deve ter razões de queixa porque o Grupo Altice não tem como prometido criado 

valor acrescentado á nossa economia. 

 

Por tais motivos é uma excelente oportunidade para o nosso Governo defender o 

interesse nacional numa empresa que continua a ser estratégica para o país.  

 

APELO Á PARTICIPAÇÃO DOS NOSSOS ASSOCIADOS NA GREVE E NA CONCENTRAÇÃO 

EM S. BENTO 

 

A Direção apela aos nossos associados para participarem e aderirem á greve do dia 

21 de Julho e na concentração junto da residência do 1º Ministro em S. Bento, 

exigindo a ação imediata do Governo para pôr cobro a uma gestão que põe em 

causa a estabilidade social de milhares de famílias dos Trabalhadores da PT e dos 

próprios Trabalhadores e não serve os interesses do País 
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