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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A PT/MEO é uma empresa de telecomunicações. Desde 2 de junho de 2015, a PT Portugal é

uma subsidiária integral da Altice Group: uma multinacional.

Conforme tivemos oportunidade de denunciar através de pergunta dirigida ao Ministério do

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social em 26/09/2016, os primeiros 15 meses de gestão

da Altice foram marcados por sucessivas transformações em termos organizativos e funcionais,

por mudanças de funções de mais de 1000 trabalhadores e revogações “por mútuo acordo” que

resultam de situações de forte pressão psicológica.

Em Junho de 2017, as estruturas representativas dos trabalhadores foram informadas de que,

sob a égide da figura da transmissão de estabelecimento, contemplada no artigo 285.º e

seguintes do Código do Trabalho, iria ser vendida uma parte da DIT/DTM, correspondente ao

negócio “Desktop Management” (Atividade de Gestão do Posto de Trabalho) e Helpdesk, à

WINPROVIT – Soluções Inteligentes, S.A.

Não só, contrariamente ao que é defendido pela Administração, sem sustentação, a atividade

desenvolvida pela DIT/DTM é uma atividade “core” da PT/MEO, como a transmissão de

estabelecimento, no quadro de uma estratégia inicial de reestruturação da empresa,

completamente injustificada à luz das demonstrações financeiras que revelam um excelente

desempenho operacional, confirmam que o verdadeiro objetivo é o da externalização dos

serviços prestados pela empresa, de concretizar, de forma encapotado, um despedimento

coletivo a larga escala e/ou pressionar com vista a acordos pré-reforma e revogações do

contrato “por mútuo acordo” em massa em condições que são prejudiciais para os

trabalhadores.

É de salientar que, no decurso destes meses, foram iniciados vários processos de

contraordenação contra a MEO/PT em virtude da violação de direitos essenciais dos

trabalhadores atinentes a matérias como tempo de trabalho e o “direito à ocupação efetiva” o

que é paradigmático da tentativa de concretizar o objetivo de desagregar a empresa.



Por outro lado, a transferência de estabelecimento para uma empresa sem implantação no

mercado não dá garantias aos trabalhadores da manutenção dos postos de trabalho e das

condições de trabalho atuais, apontando para uma precarização e degradação da sua situação

laboral.

É fundamental que o Estado pugne pela legalidade, bem como que garanta que tentativas de

contornar a lei, em manifesto “abuso de direito” colocando em causa direitos fundamentais dos

trabalhadores. Importa salientar que a inércia ou falta de celeridade das entidades competentes

não pode legitimar práticas ilícitas que se traduzem em danos irreversíveis para as pessoas

titulares dos direitos violados.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do

Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, as seguintes perguntas:

O Governo tem conhecimento desta situação?1.

Tem conhecimento de ações inspetivas da ACT na PT, desde setembro de 2016, com o

início da gestão da Altice? Quais os resultados dessas ações inspetivas?

2.

A ACT tem recebido denúncias referentes ao processo de transmissão de estabelecimento

para a WINPROVIT, S.A.? Realizou ações inspetivas nesse âmbito? Quais os resultados

dessas ações inspetivas ou das denúncias efetuadas?

3.

Que medidas pretende tomar com vista a travar esta escalada de revogações por mútuo

acordo e a impedir a transmissão de estabelecimento colocando em causa o funcionamento

de atividades “core” da empresa, bem como a assegurar a manutenção da situação laboral

dos trabalhadores no futuro?

4.

Em que prazo estima poder intervir nesta matéria?5.

Palácio de São Bento, terça-feira, 27 de Junho de 2017

Deputado(a)s

JOSÉ MOURA SOEIRO(BE)

ISABEL PIRES(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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