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Realizou-se ontem, 1 de Março, no Edifício Picoas, uma das habituais reuniões entre a 

Administração da Altice/PT, representada pelo CCO, João Zúquete, pela DRH, Ana Rita Lopes e 

por Luís Silva, das Relações Laborais da DRH. Do SICOMP estiveram presentes os Presidentes da 

Direcção Nacional e do Conselho Geral, Victor Martins e Carlos Vicente, e Luís Rijo, Vice-

Presidente da Direcção Nacional. 

REVISÃO DO ACT DA PT (matérias remuneratórias) 

Recorde-se que o SICOMP entregou, em 11 de Outubro de 2017, como informámos na altura, uma 

proposta de denúncia da tabela salarial e outras matérias de expressão pecuniária, que se 

traduz num acréscimo em cada um e em todos os valores dos vencimentos mensais em € 

30,00, e 4% para as restantes rúbricas do anexo VI do ACT de 2016. 

Recorde-se ainda que os trabalhadores da Altice/PT não têm revisões, em alta, das matérias 

pecuniárias desde Junho de 2013. 

A Empresa respondeu que muito brevemente irá apresentar a sua contraposta, que além de 

matérias remuneratórias conterá também um conjunto mais vasto de revisão do ACT em 

vigor. 

O SICOMP, para quem os trabalhadores são credores, pelo seu esforço, dedicação e 

empenho, de verem satisfeitas as suas reivindicações, aguarda com expectativa o ter 

conhecimento das propostas da Altice/PT para efectuar uma análise serena e justa, 

pronunciando-se dos seus méritos. 

O SICOMP espera que dentro de dias tenha início o processo negocial. 

Os trabalhadores são a imagem da marca Altice/PT/MEO na satisfação e fidelização dos 

clientes, e o maior activo que uma empresa detém. 

Conselho Consultivo das relações laborais e sindicais 

O SICOMP questionou a empresa das competências, composição e funcionalidade desta nova 

estrutura anunciada em 19 de Janeiro. 
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Manifestámos as nossas mais sérias reservas, preocupações e apreensões pelo que pode vir a 

significar no atrasar no relacionamento, até hoje normal, existente entre os Órgãos de Gestão e 

os representantes dos trabalhadores. 

Como organização sindical batemo-nos pela existência e reforço da contratação colectiva, pela 

negociação entre as partes, e do que é proporcionado e potenciado na procura da melhoria das 

condições de vida e de trabalho, num clima de paz social. 

A Empresa disse estar a ultimar a operacionalização deste novel Conselho, de que dará, 

primeiramente, conhecimento às ERCT. 

Adiantou, no entanto, que em nada irá ser afectado o normal relacionamento, como até aqui, 

com os representantes dos trabalhadores. 

As reuniões continuarão a acontecer, as organizações sindicais saberão em primeiro lugar das 

disposições da empresa, das matérias a submeter à apreciação deste Conselho, o diálogo 

institucional manter-se-á, a negociação continuará. 

Referiu por fim, a Empresa, que este Conselho será, como o próprio nome o indica, de consulta, 

de emissão de pareceres, de aconselhamento, sem qualquer poder decisório. 

O SICOMP acredita na boa-fé das partes, que sempre privilegiou, e aguardará por informação 

mais detalhada e aprofundada sobre este tema, para ter, a final, uma opinião sobre esta estrutura. 

Comissão Paritária 

Foi ontem convocada uma reunião desta Comissão para o dia 8 de Março, próxima 5ª Feira, pela 

11horas, para o Fórum Picoas. 

Serão 7 os temas da Ordem de Trabalhos, a saber: 1. Guia da Parentalidade; 2. informação sobre 

o Plano de Formação; 3. informação sobre a certificação e validação da formação ministrada em 

2017; 4. informação sobre o processo de Avaliação de Desempenho 2018; 5. informação sobre os 

critérios para realizar movimentos de promoção e progressão relativos a 2017; 6. informação sobre o 

número de trabalhadores ilegíveis e não ilegíveis para os movimentos de promoções e progressões; 

7. informação sobre reclamações apresentadas à Empresa respeitantes a movimentos de evolução 

profissional. 

O SICOMP, parte integrante desta Comissão, estará presente, informando os trabalhadores 

do decorrer dos trabalhos. 

POR UMA ACTUALIZAÇÃO SALARIAL JUSTA 

PELA DIGNIFICAÇÃO DO TRABALHO 

PELOS TRABALHADORES 

SINDICALIZA-TE NO SICOMP – QUOTA 0,5% DO VENCIMENTO 
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