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PT/MEO/ALTICE

1ª REUNIÃO COM NOVA PRESIDENTE
EXECUTIVA DA MEO – ENGª CLÁUDIA GOYA
Hoje, pelas 11 horas, na sala A10, do Edifício PT, nas Picoas, em Lisboa, realizou-se a reunião
de apresentação da nova Presidente Executiva da Meo/Altice, com todas as ERCT do Grupo PT
(Sindicatos e CT), onde foram abordados os seguintes pontos:
1 – Apresentações da nova CEO e ERCT;
2 – Situação laboral da MEO/Altice.
O SICOMP este representado pelos Presidente e Vice-Presidente da Direcção Nacional,
respectivamente, Victor Martins e Luís Rijo, e assessor jurídico da USI, Dr. Ramos Lopes.
Na sequência das várias intervenções dos presentes, em especial, a posição empresarial da nova
Presidente da MEO/Altice (acompanhada pelo CCO – João Zúquete, e DRH – Ana Rita Lopes,
Luís Silva e Catarina Vicente), destacamos:
● A Engª Cláudia Goya quer manter a MEO na liderança do negócio das telecomunicações,
englobada num sector cada vez mais competitivo, pugnando por infraestruturas de rede de última
geração (4.000.000 casas com fibra – 80% do todo nacional e 5G) e pela continuação da aposta na
inovação (Altice Labs) como exportador de soluções de ponta;
● A continuação da reestruturação das várias áreas de negócio, visando pela agilização
proporcionar uma maior satisfação dos clientes centrada na qualidade dos serviços prestados;
● Manter um diálogo participativo e construtivo com as ERCT e com a comunidade laboral da
MEO visando conciliar os objectivos das partes;
● Realização de reuniões Gestão da MEO vs ERCT visando os objectivos antes definidos, no
desenvolvimento do processo de reestruturação laboral e profissional no Grupo PT.

CONCLUSÕES:
1 – O SICOMP como Sindicato autónomo, livre e independente, desde a sua fundação em 1989,
mantém um diálogo responsável, construtivo e permanente com todos(as) os(as) Presidentes das
empresas do Sector das Comunicações (PT/MEO, CTT, RTP, NOS, etc.),visando obter o bem
estar laboral, profissional e social dos trabalhadores, sem prejuízo do sucesso empresarial de
cada uma delas, pelo que entendemos que esta 1ª reunião com a nova Presidente da MEO, foi um
bom exercício de diálogo e intenções construtivas para a actividade da MEO/Altice, que tanto tem
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sido atacada, em especial na comunicação social, dada a ânsia de protagonismo existente, não
só em comentadores, mas igualmente em Dirigentes Sindicais, que tudo fazem para aparecer na
comunicação social;
2 – Esta 1ª reunião, com a nova CEO da MEO foi uma reunião séria, rigorosa, sensata e
democrática, que por certo facilitará processos negociais concretos e ágeis, para benefício de
ambas as partes, e na defesa dos direitos legítimos dos trabalhadores, por forma a permitir uma boa
gestão empresarial, e paz laboral, ao serviço dos clientes da MEO/Altice;
3 – O SICOMP deu a conhecer à Presidente executiva da MEO o que havia defendido na 1ª reunião
com a Gestão da Altice, em Dezembro de 2014, no Hotel Sheraton, em Lisboa, de que há que
manter os 3 objectivos tão queridos aos trabalhadores:
a) Não aos despedimentos colectivos;
b) Promoção da contratação colectiva;
c) Defesa da PT/ACS, fundada em 1996.
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