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COMUNICADO 3/SN/2017
COMUNICADO 8/SN/2018

NEGOCIAÇÕES ACT ALTICE/MEO
PROPOSTA DE BENEFÍCIO DE COMUNICAÇÕES / AUMENTOS SALARIAIS

/SN/2017

No dia 10 de Maio decorreu mais uma ronda de negociações do ACT da MEO, tendo a empresa apresentado uma
contraproposta aos sindicatos relativamente à distribuição da massa salarial.
A proposta apresentada pela empresa para a massa salarial cifrou-se em aumentos de 1 milhão e 540 mil euros
anuais a distribuir pelos colaboradores da seguinte forma:




Salários base até 1000 €uros - 15€ aumento;
Salários base entre 1000€ e 2500€ - 10€ aumento;
Salários acima de 2500€ - sem aumento.

Nesta matéria o SINDETELCO manteve a sua proposta inicial de 2,50% de aumento para todos os colaboradores,
com um aumento mínimo garantido de 25€uros, com efeitos a 1 de Janeiro de 2018.
Nesta reunião o SINDETELCO apresentou uma proposta para alteração dos benefícios de comunicações para os
colaboradores, a que somam a proposta de aumentos para a matéria salarial e a proposta de alteração do
clausulado.
A nossa proposta de alteração dos benefícios de comunicações foi a seguinte:
Tarifário Móvel para Colaboradores PT
 Chamadas e SMS gratuitos entre números da VPN
 3000 minutos/mês e 3000 SMS/mês para redes nacionais (números começados por 2, 3 e 9);
 8GB de Internet no telemóvel com possibilidade de partilha em 2º cartão
Benefício de comunicações
Colaboradores do Ativo
Tipo 1

Tipo 2

Total Pecuniário ≤ € 30.000

Total Pecuniário > € 30.000

Pacote

Mensalidade

Pacote

Mensalidade

M5O

€ 14,99

M5O

€ 19,99

M4O (2 cartões)

€ 9,99

M4O (2 cartões)

€ 14,99

M4O (1 cartão)

€ 4,99

M4O (1 cartão)

€ 9,99

Pacotes 3P (TV + NET + Telefone)

gratuito

Pacotes 3P (TV + NET + Telefone)

gratuito

Valores com iva 23% (continente)
Esta mensalidade fixa é aplicada quando tem ativos a Fatura Eletrónica e o Débito Direto ou Débito no Vencimento.
Ao desativar a FE e/ou o DD e/ou o DV, deixa de usufruir da oferta MEO na fatura do mês seguinte, passando a pagar
a mensalidade MEO na sua totalidade.

O pacote inclui:










Oferta da 1ª MEOBox;
Desconto 50% restantes MEOBox;
Oferta do pack MEO Total (200 canais TV – Fibra e ADSL / 105 canais TV – Satélite) nos pacotes M4O e 3P;
Oferta de MEO Go Multi nos pacotes M4O e 3P;
Oferta de 100Mbps de velocidade de internet (download) em todos os pacotes Fibra.
Desconto 50% nos cartões móveis suplementares
Oferta de 25€ mensais em todos os pacotes, para canais Premium e Videoclube
Desconto 50% pacotes MEO 2ª habitação
Oferta MEO cloud 50GB (trafego ilimitado)

TELEMÓVEL
 Oferta valida para colaboradores MEO em todos os pacotes com telemóvel
 Chamadas de voz e SMS grátis para toda a rede MEO
 Tráfegos dados ilimitado para APP’s MEO, Instagram, Twiter, WhatsApp, Facebook, YouTube
 3.000 minutos e 3.000 SMS (números começados por 2, 3 e 9) utilização território nacional e roaming
de/para países da União Europeia, Noruega, Liechtenstein e Islândia
 5 GB/mês de tráfego de internet para utilização em território nacional e em roaming na União Europeia,
Noruega, Liechtenstein e Islândia
 500 minutos, 500 SMS e 500 MB mensais para usar em roaming nos EUA um máximo de 30 dias por ano
Lojas MEO
Desconto de 25% em todos os produtos nas lojas MEO
Colaboradores em suspensão e Pré-Reforma
 Desconto 75% pacotes MEO
 Oferta da 1ª MEOBox;
 Desconto 50% restantes MEOBox;
 Desconto 50% nos cartões móveis suplementares
 Oferta de 15€ mensais em videoclube em todos os pacotes
 Desconto de 25% em todos os produtos nas lojas MEO
 Desconto 35% pacotes MEO 2ª habitação
 Oferta MEO cloud 50GB (trafego ilimitado)
Colaboradores Reformados
 Desconto 50% pacotes MEO
 Oferta da 1ª MEOBox;
 Desconto 50% restantes MEOBox;
 Desconto 50% nos cartões móveis suplementares
 Oferta de 15€ mensais em videoclube em todos os pacotes
 Desconto de 25% em todos os produtos nas lojas MEO
 Desconto 25% pacotes MEO 2ª habitação
 Oferta MEO cloud 50GB (trafego ilimitado)

Continuamos empenhados numa negociação séria e responsável que culmine com aumentos para todos
os trabalhadores da ALTICE PORTUGAL e que melhore as suas condições de trabalho.
As reuniões de negociação irão realizar-se sempre que possível às terças e quintas-feiras no período da tarde.

O SINDETELCO DEFENDE OS TEUS INTERESSES.
SINDICALIZA-TE!
Lisboa, 14 de Maio de 2018

O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO

