
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

NA DEFESA DOS TRABALHADORES DA MEO PT 
 

O SINDETELCO NÃO PODE, NÃO DEVE, DAR O SEU ACORDO A UM CONJUNTO 

DE CLÁUSULAS, QUE NO SEU TODO REPRESENTA UMA NEGOCIAÇÃO 

INÓCUA, LESIVA DE TODOS OS TRABALHADORES DA EMPRESA. 
 

Hoje, dia 21 de Abril de 2016, reunimos com a Empresa naquela que foi a 14ª reunião desde que 
foram retomadas as negociações do ACT MEO PT este ano. 
 

Foi-nos entregue um aglomerado final das posições da Empresa, nomeadamente para a Clª 1ª; Clª 
12ª; Suspensão da prestação de trabalho; Faltas e licença sem retribuição; Faltas justificadas com 
retribuição; Clª 43ª; Clª 80ª; Subsídio especial de refeição; Chamada acidental; Trabalho 
suplementar; Horário concentrado e Clª 102ª que traduzindo as matérias abordadas nas reuniões 
efetuadas, não constituem qualquer hipótese de acordo, porquanto tudo o que a Empresa tem 
retirado aos trabalhadores, sem haver NADA que se possa traduzir em benefício destes. O 
SINDETELCO recusa-se a dar o seu acordo a esta posição. 
 

Mais um ano sem qualquer aumento salarial, tendo em contrapartida uma retirada de benefícios, 
cortes nas matérias de expressão pecuniária e agravamento de horários de trabalho, 
prejudicando-se ainda mais o rendimento global dos trabalhadores. São motivos mais que 
suficientes para dizer ASSIM NÃO. Fica a sensação de ter um limão que ao espremer não dá uma 
única gota, sendo que quando se alivia a pressão ele ainda suga o que está à sua volta. 
 

Contudo, o SINDETELCO continua na expectativa de que a Empresa venha a alterar a sua posição 
em algo que se traduza nalgum benefício para os trabalhadores. Para nós, sendo a esperança a 
última a morrer, ficamos na expectativa da próxima reunião. 
 

No caso de não se chegar a qualquer acordo, o SINDETELCO não deixará de tomar as necessárias 
medidas legais ao seu alcance. 
 

Ainda não há muito tempo o CEO e os acionistas da ALTICE reafirmaram querer ter trabalhadores 
motivados e empenhados no desenvolvimento da MEO PT, com o objetivo desta continuar na 
liderança do mercado. 
 

O SINDETELCO concordando em absoluto com a posição acionista acima referenciada, deixa para 
reflexão de todos, a seguinte pergunta: 
 

COMO PODERÃO OS TRABALHADORES ESTAR MOTIVADOS E EMPENHADOS NUMA 
EMPRESA QUE LHES RETIRA CONSECUTIVAMENTE DIREITOS E REGALIAS? 

 
Lisboa, 21 de Abril de 2016                                              O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 

 

                                                                            COMUNICADO  21/SN/2016 

 


