
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

VISITA “FORÇADA” DA ACT À PT/MEO 
 

A ACT visitou, na semana passada, várias instalações da PT/MEO a nível nacional.  
 

Quando as ERTs foram recebidas pela Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social (mais 

informação no comunicado conjunto das ERTs de 24 de Abril de 2017) foi questionada a atitude passiva e 
displicente da ACT e a necessidade desta entidade zelar pelo cumprimento dos direitos dos Trabalhadores. 
 

Com este enquadramento das situações laborais pelas ERTs, e também por causa desse alerta, a 
Autoridade de Condições de Trabalho (ACT) realizou a fiscalização das condições denunciadas na empresa, 
em vários pontos do país. 
 

Já é tempo da Empresa acabar com as violações do acordo da empresa e Código de Trabalho, terminar 
com a USP/GMA e parar com a colocação de trabalhadores nesta unidade como medida pressão 
psicológica para RMAs a baixo custo. Basta de desperdício de Recursos Humanos! 
 

O SINDETELCO VAI CONTINUAR A EXIGIR TRABALHO COM DIREITOS  
E OCUPAÇÃO EFETIVA DE TODOS OSTRABALHADORES DA PT/MEO. 

 

Durante a apresentação da marca única para o universo global do grupo Altice, foi visível a tentativa de 
motivação e mobilização dos Trabalhadores de todo o grupo Altice, reforçada várias vezes no discurso do 
CEO da PT/MEO, Eng. Paulo Neves, que afirmou que “o melhor ativo da PT/MEO são os trabalhadores” e  
“Acredito que as pessoas são as principais responsáveis pelo sucesso das marcas e acredito que o caminho 
para a construção de um grupo coeso começa dentro da organização. Mas antes começa dentro de cada 
um de nós, através de um compromisso firme com valores e com princípios.“ 
 

O SINDETELCO CONCORDA! 
 

Mas perante as ações promovidas pela PT/MEO, que promovem o descontentamento e desmotivação 
geral, visam o corte de benefícios, congelamento de salários, avaliações de desempenho injustas e 
penalizadoras para os trabalhadores, tomadas de decisões pouco claras e de escassa informação, acordos 
pouco transparentes com Sindicatos a fim de ser obtido um acordo desfavorável para os trabalhadores 
(Academistas) no que respeita ao tema das diuturnidades e carga horária, serviços prestados ao cliente 
onde a qualidade é deixada em segundo plano, perguntamos: 
 

DADO O ATUAL AMBIENTE LABORAL COMO SERÁ ISTO POSSÍVEL? 
 

SERÁ O DIA 23 DE MAIO, O DIA DA VERDADEIRA VIRAGEM NA ALTICE/PT/MEO 
E O COMEÇAR DE UMA NOVA ERA NA RELAÇÃO ENTRE OS TRABALHADORES E A EMPRESA? 

 

“TOGETHER HAS NO LIMITS”!!!!! 
 
 

O SINDETELCO ESTÁ COM OS TRABALHADORES NA DEFESA DOS SEUS DIREITOS. 
 

SINDICALIZA-TE! TODOS JUNTOS SOMOS UM E MAIS FORTES!!!! 
 

Lisboa, 6 de Junho de 2017                                                            O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 

COMUNICADO  3/SN/2017  
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