
OS TRABALHADORES NÃO PODEM SER
MATERIAL DESCARTÁVEL!
O PCP desde há vários anos que vem acompanhando com profunda preocupação a situação dos trabalhadores 
subcontratados por empresas de trabalho temporário que respondem a necessidades 
de grandes empresas das telecomunicações, designadamente no que toca a situações de desrespeito 
e violação dos seus direitos laborais.

Empresas como a PT e a OI recorrem ao outsourcing e à subcontratação de trabalhadores de várias empresas 
de trabalho temporário, como é o caso dos trabalhadores contratados pela Tempo Team/Randstad e que agora
enfrentam um despedimento.
Durante anos, centenas de trabalhadores são confrontados com ausência de qualquer perspectiva de progressão 
e de estabilidade. A maioria destes trabalhadores passa dezenas de anos a realizar exatamente a mesma função,
ocupando o mesmo posto de trabalho contratados através de contratos temporários, sempre na instabilidade 
do presente e do futuro.

 Exigir trabalho com direitos! Contem com o PCP!

DESPEDIMENTOS, NÃO!

JUNTA-TE À LUTA!
EXIGE O TEU POSTO DE TRABALHO!
 

O PCP considera inaceitável a situação 
de violação, desrespeito e incumpri-
mento dos direitos fundamentais destes 
trabalhadores. 

O PCP repúdia a situação em que estão 
colocados mais de 150 trabalhadores e 
apela a que estes não desistam de lutar 
pelo seus postos de trabalho e pelos 
seus direitos!

Podem contar com o PCP, cá estamos e 
estaremos ao serviço dos trabal-
hadores, dos jovens e do país e da 
melhoria das suas condições de vida, 
exigindo a derrota deste Governo e 
desta política, pelo cumprimento da 
Constituição, por um futuro de pro-
gresso e justiça social!

É PRECISO TRAVAR A DESTRUIÇÃO DA PT!
É preciso impedir a venda da empresa e iniciar um 
processo de recuperação do controlo público da PT.
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Concentração
JUNTA-TE À LUTA!
PARTICIPA!



Para o PCP é inaceitável que o Governo diga que não pode 
intervir por se tratar de uma empresa privada.

Este foi o Governo que, cumprindo o acordo com a Troika, 
que PS, PSD e CDS firmaram com a UE, o BCE e o FMI, 
eliminou escandalosamente a chamada Golden Share na PT, 
que garantia a defesa do interesse nacional.

Este é o Governo que, por via do Ministro Paulo Portas, 
tem andado mundo fora a tentar vender empresas que são 
património do país e do povo português e que são 
fundamentais para recuperar a soberania 
e o desenvolvimento económico e social.

Este é o Governo que rouba salários, pensões e direitos 
para garantir aos especuladores, que ganham milhares de 
milhões de Euros com a dívida portuguesa, e que recebem 
até ao último cêntimo os resultados da sua agiotagem.

A não intervenção do Governo só vem confirmar que em vez 
de servir o país, este Governo se comporta como 
verdadeira extensão dos conselhos de administração 
das multinacionais.

As “preocupações” do Presidente da República - que já como 
primeiro-ministro apadrinhou as privatizações e a destruição 
da empresa -, e as questões que colocou aos ex-gestores 
da PT servem apenas para tentar “sacudir a água do capote”.

Portugal tem tido 
sucessivos governos 
do PS, PSD e CDS 
ao serviço dos grandes 
grupos económicos 
e das grandes potências 
da UE.

É tempo de dizer basta!

Uma política patriótica e de esquerda - A força do povo por um Portugal com futuro

www.pcp.pt

A abertura de um processo de negociações, entre o Estado português e o Estado brasileiro 
(onde está situada a OI), visando avaliar a evolução da situação 
da PT e a reafirmar o interesse de Portugal quanto ao controlo 
público desta empresa.

A criação de uma estrutura, no âmbito do Ministério 
da Economia, visando o estudo e a implementação 
de medidas para a recuperação do controlo público da PT.

O PCP já apresentou na Assembleia da República um Projecto de Resolução sobre esta matéria.

Acede 
ao Projecto 
de Resolução 
em pcp.pt

A intervenção do Governo, designadamente por intermédio 
da presença do Estado no fundo de resolução que gere 
o chamado Novo Banco, para impedir, nesta fase, 
a alteração da estrutura accionista da PT.

Só a  luta dos trabalhadores, no activo e dos reformados, da  PT poderá travar a destruição da empresa

TRAVAR A DESTRUIÇÃO 
DA PT JÁ!
O PCP DEFENDE...


