
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

NEGOCIAÇÕES DO ACT 2016 

INFORMAÇÃO 
Decorridas que estão várias reuniões de negociação (?) neste ano de 2016, o resultado não traduz 
o sentido que se queria destas reuniões. 
 

No fim da reunião de ontem dia 18/02/2016, temos uma mão cheia de nada, estando dito e 
repetido por parte da Empresa, não dar qualquer aumento nas matérias de expressão 
pecuniária, tendo para além de tudo como objetivo, a intenção de retirar algumas das poucas 
regalias que nos restam, assim como diminuir a retribuição em algumas matérias de expressão 
pecuniária. 
 

Até agora têm apresentado cláusulas que querem rever e onde se nota nitidamente o objetivo: 
retirar regalias por um lado e reduzir custos por outro. 
 

Desta forma foram-nos entregues as seguintes propostas para alteração: 
 

 Trabalho Suplementar (apresenta alterações inaceitáveis); 

 Subsídio Esp. de Refeição (querem dar um valor inferior aos 8,15€ e querem alargar a três horas); 

 Transferência de local de trabalho por conveniência de serviço (alterações de redação); 

 Proteção na Parentalidade (não oferece problemas de maior vem já da Comissão Paritária); 

 Faltas por assistência inadiável a filhos, outros membros do agregado familiar, netos e bisnetos;  

 Deslocações sem direito a ajudas de custo (querem alargar para 30Km); 
 Banco de horas (aumento do horário de trabalho até 4 horas diário); 
 Horário concentrado (aumento de 4 horas diárias a concentrar num horário de 4 dias de trabalho). 

 

Assim, o SINDETELCO entende que as posições intransigentes da Empresa, não estão dentro dos 
parâmetros de uma negociação, porquanto simplesmente não há negociação. 
 

Ainda há pouco tempo, foram os Sindicatos e trabalhadores em particular, “presenteados” com 
alterações unilaterais por parte da Empresa, desprovidas de alguma ética. Nunca se viu nada do 
género na vida da PT, apresentando a gestão as situações como facto consumado, denotando, no 
mínimo, falta de respeito pelos trabalhadores e seus legítimos representantes, obrigando o 
SINDETELCO ao recurso judicial. 
 

A TUDO ISTO O SINDETELCO DIZ NÃO.  NÃO PACTUAMOS COM ESTA FORMA DE GESTÃO. 
 

Não é assim que a ALTICE tem trabalhadores motivados, empenhados, entusiasmados, 
mobilizados conforme intenção do Sr. Presidente do Comité Executivo Paulo Neves. 
 

As reuniões prosseguirão conforme estabelecido às terças e quintas-feiras. 
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