
SITUAÇÃO LABORAL PT PORTUGAL 
EXIGE LUTA SEM TRÉGUAS 

No dia 13 de Setembro, reuniram-se as ERCTs (CT MEO, SINTTAV, STPT, 
SINDETELCO, SNTCT, TENSIQ, SINQUADROS, STT, FE, SITESE) com o objetivo de 
fazer o ponto de situação, e concertar posições relativamente às ações a desenvolver no 
futuro próximo, tendo em conta a grave situação laboral que se vive na PT Portugal, e 
que nos empurrou para uma luta que já dura há mais de 60 dias. 

No seguimento do agendamento para o próximo dia 20 de Setembro, da discussão da 
proposta de lei sobre a Transmissão de Empresa ou Estabelecimento e votação da 
mesma na Assembleia da República, solicitámos reuniões aos grupos parlamentares do 
Partido Socialista, Bloco de Esquerda e Partido Comunista, tendo sido  já agendadas nos 
próximos dias 15/09/17 (BE), 18/09/17 (PCP) e no dia 19/09/17 (PS). 

 

CONVITE A TODA A COMUNIDADE LABORAL PT PORTUGAL 

Como a luta é de todos convidamos a comunidade laboral (ativos, não ativos, 
trabalhadores de todo o Grupo PT) a participarem nas várias iniciativas que irão decorrer, 
enquanto decorre a discussão e votação da referida proposta de lei. 

 

CONCENTRAÇÃO FRENTE À 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA A PARTIR DAS 09H00 DO DIA 20 

Apelamos a todos os trabalhadores da área da Grande Lisboa e próximas localidades 
que se disponham a juntarem-se aos representantes e ativistas sindicais, enquanto 
decorre a discussão e votação dos projetos de lei apresentados pelo BE e PCP. (Com o 
enquadramento legal existente não existe possibilidade de justificação de ausências para 
esta iniciativa). 

 

NO PORTO, CONCENTRAÇÃO FRENTE AO 
EDIFICIO DA PT – TENENTE VALADIM 

A partir das 12h30 até cerca das 14h00 apela-se à determinação dos trabalhadores em 
estarem presentes nesta concentração, como sinal de força em defesa da PT, dos postos 
de trabalho, solidários com os colegas transmitidos defendendo o seu retorno à PT, 
assim como com todos aqueles que continuam a viver momentos de grande pressão 
psicológica por se manterem sem funções ou com funções de carácter temporário. 

 

NOS RESTANTES LOCAIS EM TODO O PAÍS DEVEMOS FAZER 
UM ESFORÇO PARA DAR VISIBILIDADE À LUTA 

Em todos os restantes locais pelo país, onde as condições o permitirem, os dirigentes, 
delegados sindicais, e membros da comissão de trabalhadores, todos devem fazer 
esforços na sensibilização e mobilização dos trabalhadores para de uma forma decidida 
se concentrem junto às instalações do seu local de trabalho durante o período do almoço, 
manifestando a sua justa razão em defender uma causa que já ultrapassa a comunidade 
da PT. 

 

COM CONFIANÇA VAMOS FAZER DO DIA 20 UMA 
GRANDE JORNADA DE LUTA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  


