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ACORDO DE CEDÊNCIA

MEO SERVIÇOS TÉCNICOS

/SN/2017

O SINDETELCO esteve reunido no passado dia 3 de julho, com a DRH da Empresa, onde
nos foi entregue a nova minuta do Acordo de Cedência e carta conforto, assinada pelo
CEO Eng. Alexandre Fonseca e que fará parte integrante do acordo.
Após a análise dos respetivos documentos pelo gabinete jurídico do SINDETELCO,
concluímos que os documentos apresentados não deslumbram nenhuma ilegalidade.
Ainda assim, foi solicitada uma nova reunião, tendo a mesma decorrido no dia 9 de Julho.
Sendo este um tema polémico e bastante controverso, o SINDETELCO recebeu por parte
da empresa as seguintes garantias:


Enquanto cedido nenhum trabalhador terá o seu vencimento base e diuturnidades reduzidos.
Qualquer ajuste remuneratório que possa ocorrer será sempre de valor superior ao já existente.



Qualquer trabalhador cedido poderá concorrer dentro da mobilidade interna da empresa, e para
este efeito não se aplica qualquer prazo de saída da cedência desde que a mobilidade seja efetiva.



A empresa assegura que os trabalhadores cedidos continuarão com as mesmas funções e nos
mesmos locais de trabalho, mudando somente da MEO SA para a MEO ST.

Tal como a MEO SA a MEO ST é detida a 100% pela PT PORTUGAL SGPS, ou seja as garantias que os
trabalhadores têm na MEO SA são exatamente as mesmas que irão ter na MEO ST.
A MEO ST irá, a muito curto prazo, fazer parte integrante do ACT MEO/ALTICE, dando desta forma mais
garantias aos trabalhadores existentes e aos possam vir a ser contratados.
O SINDETELCO tem conhecimento que já começaram os contactos com os trabalhadores e chefias para
assinatura dos Acordos de Cedência. Esperamos que a empresa trate com respeito e dignidade todos os
que se encontram envolvidos nesta cedência e que não haja qualquer tipo de pressão ou assédio moral
sobre os trabalhadores que não aceitem a cedência.
Recebemos por parte da empresa a informação de que, em breve, se dará início às negociações do Acordo
Coletivo de Trabalho (ACT).
Fizemos saber à empresa o quanto era importante: o alargamento do ACT a todas as empresas da ALTICE
Portugal; resolver de vez a situação das diuturnidades dos academistas; a importância de incluir no ACT o
dia do Carnaval; repor os dias de férias em falta; atualização dos salários e subsídio de alimentação numa
percentagem nunca inferior ao valor da inflação e reversão das transmissões de estabelecimento
ocorridas em 2017.
O SINDETELCO como sindicato responsável tem por base Esclarecer, Apoiar e Informar os trabalhadores.
Por tudo isto, entendemos que a empresa deu as garantias necessárias sendo a decisão da cedência uma
decisão individual. O SINDETELCO estará sempre presente para apoiar qualquer que seja a decisão do
trabalhador.
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