STPT, 19 de Outubro de 2017

“ OS COMPROMISSOS DA ALTICE COM PORTUGAL “

FALTAM OS COMPROMISSOS DA ALTICE COM OS TRABALHADORES DA PT!
No passado dia 16 a Altice através dos seus fundadores e da CEO da PT Portugal apresentou no MEO Arena (onde o
STPT esteve presente) aquilo que designou de “7 compromissos com Portugal e com os portugueses”.
Claro que não fica mal à Altice assumir compromissos sérios e estratégicos com o nosso país e com os seus cidadãos.
Principalmente se esses compromissos trouxessem valor acrescentado para o desenvolvimento tecnológico e
económico de Portugal, aliás foi isso mesmo que a Altice prometeu quando comprou a PT Portugal!
São compromissos ambiciosos mas que só serão cumpridos com os trabalhadores e com trabalhadores motivados.
É por exemplo importante que a Altice numa perspectiva de criação de emprego pretende contratar 500 jovens
portugueses recém-licenciados, das principais Universidades Portuguesas!
Esperamos que os incentivos para esses jovens, nomeadamente remuneratórios, sejam aliciantes e não fiquem em
linha com aqueles que actualmente a Altice pratica nomeadamente com os jovens designados de “Academistas” ou
da ex- TMN a quem muito se exige e pouco se premeia ou incentiva concretamente na renumeração praticada.
Esperamos que o compromisso com a inovação para a PT Portugal/Altice não deixe para trás os trabalhadores que
hoje integram as empresas que fazem parte da PT Portugal.
É urgente e necessário criar um programa de formação direccionado ao negócio da empresa de forma a dar a todos
os que já cá trabalham a oportunidade de integração nas novas tecnologias previstas!
Mas o maior compromisso e que fará a diferença, será o de humanizar a gestão dos Recursos Humanos, acabando
com as situações que lamentavelmente existem na PT Portugal que “ humilham e desrespeitam a dignidade” das
pessoas que cá trabalham.
A PT apesar de todas as vicissitudes negativas porque tem passado ainda é a maior e melhor empresa de
telecomunicações do país, e isso, deve-se à abnegação e dedicação dos seus trabalhadores.
A Altice e os seus gestores têm de contar com as pessoas e não só com os ganhos financeiros e as mais valias
económicas!
É isto que o STPT espera, é isso que o STPT exige.
A Direcção

