
AOS TRABALHADORES DO SECTOR 

DAS TELECOMUNICAÇÕES

DIA DE INDIGNAÇÃO 

E PROTESTO

19 DE MARÇO -  15H00
Lisboa -  Saldanha

PCP APOIA A MANIFESTAÇÃO CONVOCADA PELA CGTP 

E APELA A UMA GRANDE PARTICIPAÇÃO DOS 

TRABALHADORES DO SECTOR DAS TELECOMUNICAÇÕES

A actual situação que se vive no País e no sector das Telecomunicações tem nomes e 
responsáveis, e a responsabilidade cabe unicamente à política de direita dos sucessivos 
governos do PS/PSD e CDS.

Por isso vamos fazer do próximo dia 19 de Março um dia de luta, de indignação e de protesto 
contra o roubo nos salários, o ataque aos direitos, a degradação do poder de compra, o 
desemprego, a precariedade e a destruição dos serviços públicos. 

Os trabalhadores têm direito a uma vida melhor. É preciso que ninguém se cale, que ninguém 
fique em casa, que ninguém se resigne. Todos devemos de dizer não à injustiça e à imoralidade 
política.

A crise continua a ser o argumento para a degradação das condições de vida dos trabalhadores, 
que agora sentem de forma mais dura os aumentos dos impostos, o congelamento ou a redução 
dos seus salários e a perda galopante de poder de compra face ao aumento exponencial do 
custo de vida.

Em contrapartida, os poderosos e os senhores do dinheiro continuam impávidos e serenos a 
aumentar as margens de lucro e a capacidade de exploração, fugindo ao fisco e aumentando 
cada vez mais e escandalosamente as grandes fortunas. Como é o caso dos lucros do sector 
cada vez maiores e os parcos impostos que pagam face aos resultados apresentados.



A Coordenadora do PCP para o Sector das
TELECOMUNICAÇÕES

A PRECARIEDADE NAS EMPRESAS DE 

TELECOMUNICAÇÕES TEM DE SER COMBATIDA 

POR TODOS OS TRABALHADORES QUER SEJAM 

EFECTIVOS QUER SEJAM CONTRATADOS, 

TEMPORÁRIOS OU FALSOS ESTAGIÁRIOS

As empresas do sector das Telecomunicações apresentam índices de precariedade elevadíssimos que 
é a principal causa da degradação das condições de vida e de trabalho dos trabalhadores.

Veja-se o caso da PT, da Vodafone, da Optimus, entre tantas outras.

A PT, uma das maiores empresas portuguesas, das mais poderosas, que realizou um dos maiores 
negócios económicos do mundo em 2010, com a venda de 50% da Brasilcel que detinha cerca de 30% 
da VIVO no Brasil à Telefónica de Espanha por cerca de 7,5 mil milhões de euros, não pagou nem um 
cêntimo de impostos das mais valias realizadas. Um escândalo e um roubo aos trabalhadores, ao povo e 
ao país.

Em contrapartida, a PT distribuiu, resultados extraordinários de 2010, em 28 de Dezembro, no valor de 
900 milhões de euros de dividendos para que os grandes accionistas, incluindo os amigos do BES, não 
pagassem impostos e já anunciou que este ano vai voltar a distribuir largas centenas de milhões de 
euros, permitindo assim que os seus maiores accionistas possam ter lucros extraordinários continuando 
a não pagar impostos.

No entanto a PT hoje tem pouco mais de 6 mil trabalhadores efectivos na PT Comunicações, e cerca de 
9.000 trabalhadores nas empresas do Grupo, mas ao mesmo tempo tem mais do dobro em 
trabalhadores precários, mais de 10 de mil trabalhadores nos call centers da PT CONTACT, cerca de 
1200 vendedores do chamado porta a porta que ganham à comissão, mais de mil contratados a prazo e 
trabalhadores temporário nas empresas do Grupo PT Grupo e mais de 500 “falsos estagiários”.

É esta exploração e esta degradação das condições sociais e de vida de muitos milhares de 

trabalhadores portugueses que iremos combater através da LUTA porque a LUTA É O 

CAMINHO.

Por tudo isto, o PCP apela à mobilização, ao esclarecimento e à Luta de todos aqueles que trabalham no 
Sector das Telecomunicações, desde logo participando na manifestação convocada pela CGTP-IN para 
dia 19 de Março

COM O PCP, VAMOS LUTAR PELA 

RUPTURA E MUDANÇA

Por uma política patriótica e de 

esquerda


