
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

NEGOCIAÇÕES ACT ALTICE/MEO 
Reunião do dia 03 maio 2018 

 

Partimos para esta negociação de Revisão do ACT de uma forma séria e responsável. O SINDETELCO foi até data o 
ÚNICO sindicato a apresentar uma proposta clara e objetiva no decorrer das negociações:  
 

1. 2,5% para a tabela salarial e restante matéria de expressão pecuniária (subsídio de alimentação, 
prevenções, em suma todo o anexo VI do ACT da PT), aplicável a todos os trabalhadores da ALTICE 
PORTUGAL  e PT PORTUGAL, com um aumento mínimo garantido de 25 €uros na Tabela Salarial. 

 

2. Aumento salarial para todos os trabalhadores (ativos, suspensão e pré-reformados). 
 

3. Diuturnidades para todos os trabalhadores; 
 

4. Pedido da sexta diuturnidade; 
 

5. Reposição dos 3 dias de majoração de férias; 
 

6. Reposição do pagamento do trabalho suplementar com os valores do passado (1ª hora = 50% | 2ª hora e 
restantes =75% | trabalho em dia de descanso semanal ou feriado =100%); 

 

7. Alteração do âmbito do ACT: que o acordo se aplique aos trabalhadores da PT PORTUGAL e da ALTICE 
PORTUGAL. 
 

Como é do conhecimento geral e pelas comunicações feitas pelos restantes sindicatos e frente sindical, estes só se 
mostram preocupados com aumentos salariais, não tendo apresentado até à data qualquer proposta de clausulado.   
 

O Sindicato dito “defensor dos academistas” só está preocupado com a matéria salarial e não tocou no tema das 
Diuturnidades uma única vez. Foi o SINDETELCO que, em sede negociação, mais uma vez, colocou o tema em cima 
da mesa. Tudo iremos fazer que todos os trabalhadores que ainda não têm Diuturnidades as possam vir a ter num 
futuro muito próximo. 
 

Quanto às propostas apresentadas pela empresa, elas terão de ser muito bem debatidas nas próximas reuniões, pois 
da forma que estão formuladas neste momento o SINDETELCO não as aprovará. 
 

Importa referir que o SINDETELCO saiu da Frente Sindical, APENAS PARA AS NEGOCIAÇÕES DO ACT, porque tem 
ideias próprias e nunca coloca os interesses dos trabalhadores em causa por ideologias ou interesses partidários. 
Não negociamos à revelia, apresentamos propostas concretas, não somos um Sindicato de políticas, somos um 
Sindicato que se preocupa verdadeiramente com os trabalhadores e que tudo irá fazer para melhorar as suas 
condições. Também não utilizamos as redes sociais para denegrir as outras organizações e com isso tentar recolher 
benefício próprio. 
 

Em relação às propostas apresentadas pelas ORT’s relativas a aumentos salariais, a empresa não aceitou nenhuma 
das propostas, mostrando-se renitente quanto aos valores a distribuir pelos trabalhadores 
 

O SINDETELCO, manteve a sua proposta, e não irá abrir mão dos aumentos que consideramos justos para os 
trabalhadores. Ficou o compromisso de apresentarmos também, numa próxima reunião, uma proposta para o plano 
de benefícios de comunicações, para ser aplicada a TODOS OS TRABALHADORES.  
 

A empresa ficou de apresentar na próxima reunião do dia 8 de Maio uma contraproposta para a tabela salarial e 
clausulado. 
 

Para o SINDETELCO os interesses dos trabalhadores estão acima de tudo e, como tal, tudo faremos para melhorar 
as suas condições remuneratórias e de trabalho, pois ao contrário de outros, os dirigentes do SINDETELCO são 
trabalhadores do ativo da Empresa. 
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Lisboa, 4 de Maio de 2018                                                                                  O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 
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