26 de Setembro de 2016

COMITÉ EXECUTIVO E SINDICATOS SUBSCREVERAM RESULTADOS FINAIS DA
NEGOCIAÇÃO DO ACT
Foi hoje dia 26/09/2016, pelas 9,00 horas que o Presidente do Comité Executivo Paulo Neves, o
Administrador dos Recursos Humanos João Zúquete e os principais assessores dos Recursos Humanos que
acompanharam a negociação, juntamente com os Sindicatos subscreveram formalmente os resultados
finais da negociação do ACT.
O Comité Executivo e os Sindicatos, relevaram a importância do ato bem como a abertura demonstrada
pelos responsáveis da gestão ao darem continuidade à negociação do ACT interrompida em 2013.
Por ambas as partes foi reconhecida a importância que o princípio do diálogo e da negociação sejam
respeitados e valorizados nas relações entre sindicatos, gestores e acionistas.
Só tal prática poderá trazer benefícios para os trabalhadores na resolução negociada dos seus problemas,
dos seus anseios e direitos contratuais.
Como dissemos no comunicado conjunto da Plataforma Sindical de 18/07/2016 “negociar é dar e receber,
pelo que se deve entender que num processo tão difícil pelo qual passámos (o primeiro de uma nova
Gestão) as partes envolvidas no final do mesmo ficarão com algumas e não todas as necessidades
satisfeitas”!
Temos consciência que obtivemos um resultado final limitado mas que em contrapartida não gerou
situações de maior constrangimento dos direitos actualmente consignados no ACT.
Não deixou o STPT como sindicato que exclusivamente representa os trabalhadores da PT, de recordar a
necessidade de melhorar o relacionamento diário na empresa com os trabalhadores devendo o Comité
Executivo encontrar formas de transmitir confiança no futuro fazendo tudo para que todos percebam a
finalidade da gestão que está sendo levada à prática.
Tal como o Comité Executivo, o STPT pugna por um ambiente de trabalho saudável entre trabalhadores,
chefias e gestores como forma de desenvolver a PT colocando-a como a melhor empresa de
telecomunicações junto das populações e clientes!

O STPT não pode também deixar de lamentar a atitude de alguns que representando os trabalhadores
falem da unidade das ERCT’s, andem diariamente nos locais de trabalho, contando mentiras e lançando
calúnias sobre os outros sindicatos numa desesperada tentativa de aliciar os associados desses
sindicatos. Tenta, ainda fazer crer que eles é que têm iniciativa e são os únicos capazes de resolver os
problemas com a gestão, prometendo demagogicamente resolver tudo a todos.

Só os distraídos e os seguidistas se deixarão enganar!
Todos os trabalhadores sabem que dificilmente qualquer sindicato resolverá os problemas existentes
sem que o Comité Executivo os resolva com o STPT!
Vários são os trabalhadores que estranham a ação daqueles que disseram logo em 18/07/2016 que a
posição da Plataforma e do Sindetelco seria a de dar acordo aos resultados finais da negociação e depois
tentaram enganar os trabalhadores tendo reuniões nos locais de trabalho fazendo crer que andavam a
recolher a opinião deles para decidirem da assinatura ou não do acordo obtido?
Para melhor esclarecimento a ata n.º 17 de 15/07/2016 reflecte claramente a posição da Plataforma e do
Sindetelco quando o representante do SINTTAV “declarou para a acta em nome da Plataforma e do
Sindetelco, estarem criadas as condições para o acordo com a Empresa”!
O STPT continuará no seu caminho de atuação responsável, dialogando com os responsáveis da PT bem
como mantendo no respeito pela diferença, a abertura necessária a entendimentos e ações conjuntas com
os outros sindicatos a bem dos superiores interesses dos trabalhadores!
A Direção

