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Jornal das Comunicações
PROPRIEDADE: SICOMP - SINDICATO DAS COMUNICAÇÕES DE PORTUGAL

POR ATUALIZAÇÕES SALARIAIS PARA 2019,
COM PROPOSTAS DE VALOR IGUAL PARA TODOS
OS TRABALHADORES DAS COMUNICAÇÕES
ACRÉSCIMO MENSAL
NA TABELA SALARIAL
DE 35 €

N

estes meses de Outubro/Novembro de 2018, todos os
poderes políticos, sindicais, empresarias, em especial a
Comunicação Social, abordarão quase diariamente a
questão do Orçamento de Estado para 2019.
No entanto, poucos serão os que defenderão propostas que se
tornem as mais justas para as comunidades laborais - ativos e
não ativos - quer sejam do Estado quer sejam dos Sectores
Privados.
O SICOMP- Sindicato Autónomo e Independente - que não
se rege por directivas partidárias, financeiras dos poderosos,
patronais ou de quaisquer outros poderes, aposta na justiça
da distribuição dos rendimentos igual para todos.■

(…)
Continuaremos
a
defender
propostas
de
aumentos remuneratórios
(tabelas salariais, e outras
matérias
de
expressão
pecuniária),
a
abranger
todos os trabalhadores, e
em igual valor, para não
aumentar
as
diferenças
salariais
entre
os
trabalhadores, que devem
existir sim, mas em face dos
posicionamentos dentro das
várias
categorias
profissionais existentes, e
nos vários níveis previstos.
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INTERVENÇÃO SINDICAL DO SICOMP NAS EMPRESAS DO SECTOR
REUNIÃO CA DOS CTT/SINDICATOS E COMISSÃO DE TRABALHADORES

PLANO DE
MODERNIZAÇÃO
E INVESTIMENTO
DE OPERAÇÕES

O SICOMP, representado pelo Presidente da Direção
Nacional, Victor Martins, Carlos Vicente e José Farinha,
respectivamente Presidente e Vogal do Conselho Geral
estiveram presentes na Reunião convocada pela
Administração dos CTT (18 de Outubro de 2018), presidida
pelo Sr. Presidente, Dr. Francisco de Lacerda para
apresentação do PLANO DE MODERNIZAÇÃO E
INVESTIMENTO DE OPERAÇÕES.
Segundo os responsáveis pela Gestão da Empresa, a
plataforma operacional tem sido resiliente ao longo das
décadas, nomeadamente no Parque de Máquinas, na
Arquitetura da Rede e nos Centros de Distribuição, não
acompanhando a evolução radical do país que transfigurou
profundamente o negócio.
Por isso sustentam, que o Plano agora apresentado
pretende responder aos principais desafios, que agora se
colocam,
nomeadamente,
no
crescimento
das
encomendas e na sustentabilidade do correio.
Nas encomendas: Expansão da capacidade de
tratamento ; Flexibilidade e velocidade na entrega;
Aproximação ao cliente; Informação em tempo real,
transparente e fiável;
No Correio: Aumento da automatização e fiabilidade no
tratamento; Ganho de Escala; Adequação da rede para
padrões de qualidade mais exigentes.

A Empresa anunciou ainda, que irá fazer um investimento de 40 milhões de Euros entre 2018
e 2020, na rede operacional, destinada à Formação e valorização dos trabalhadores;
Modernização do parque de máquinas de correio; Expansão de capacidade de
encomendas; Criação de centros logísticos multiproduto; Remodelação e ampliação dos
centros distribuição e renovação e electrificação da frota.
O Plano apresentado, considera ainda que os trabalhadores e as equipas continuarão a ser a
força motriz do desenvolvimento da Empresa, pelo que dedicará particular atenção às
condições de trabalho, investimento em formação, valorização profissional e
oportunidades de carreira.
O SICOMP, regista como positivo a apresentação deste plano, esperando e pugnando que da
sua aplicação, resulte o desenvolvimento da Empresa e a sua sustentabilidade, a
manutenção dos postos de trabalho, a admissão de mais trabalhadores e particularmente
a sua valorização profissional e oportunidades de carreira, bem como a contratação
colectiva e a atualização salarial anual.
Nota: Está disponível na Sede e Delegações do SICOMP o documento entregue pela
Administração dos CTT.
O SICOMP dará informações mais detalhadas a todos os trabalhadores dos CTT que o
solicitem, por quaisquer meios de comunicação.
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REUNIÃO CA RTP/SICOMP
DIA 8 DE OUTUBRO DE 2018, na Sede da Empresa o CA RTP (Dr.
Gonçalo Reis – Presidente, Engª Ana Dias - Administradora) reuniu com o
SICOMP – Victor Martins – Presidente, Susana de Faria – Vice-Presidente,
Cristina Fidalgo – Direcção Executiva e o
Assessor Jurídico da
USI/SICOMP - Dr. Ramos Lopes.
Os assuntos tratados foram: Apresentação de cumprimentos, situação profissional, laboral e social
na RTP e assuntos ligados a nossos associados da RTP.

REUNIÃO BIMENSAL
DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018, realizou-se a 1ª reunião bimensal com a nova Aministradora –
Eng.ª Ana Dias, e com a presença da DRH, Dra. Helena Pereira conforme previsão no protocolo do AE
da RTP 2015, em que o SICOMP esteve representado pelo Vice-Presidente da Direção Nacional, Luis
Rijo e a Dirigente Cristina Fidalgo.
Nesta reunião, destinada a aferir do cumprimento do AE, o SICOMP questionou a Empresa pela
interpretação unilateral que está a fazer da cláusula 40ª, ponto 2., alínea b), que leva ao não
pagamento do subsídio de integração a quase três centenas de trabalhadores, bem como da
confusão que está a praticar entre subsídio por horário especial, cláusula 44ª, e compensação por
términus de horário por turnos e horários irregulares, Artº 18º, do anexo I A.
Referiu ainda o SICOMP que a Empresa não pode a coberto da mobilidade funcional aproveitar para
reclassificar desvalorizando profissionalmente qualquer trabalhador, cláusulas 3ª, alínea k), e 11ª,
ponto 2.
Espera o SICOMP que até à próxima reunião bimensal, já agendada para 12 de Dezembro, a Empresa
venha a dar cumprimento ao regulamentado no AE.
O SICOMP alertou ainda para situações de impossibilidade dos trabalhadores frequentarem acções
de formação por indisponibilidade do serviço.

………………………………………………………………………………………………………………….
PT/MEO/ALTICE
O SICOMP continua a ter reuniões periódicas com a gestão da
PT/MEO/ALTICE para tratar de assuntos vários, em especial a
mobilidade funcional e a formação profissional que está a
acontecer neste grupo empresarial.

TEMPO
DE ANTENA

TEMPO DE ANTENA
NOTÍCIAS
DELEGAÇÃO DA USI REUNE COM
A ADMINISTRAÇÃO DOS CTT
No passado dia 3 de Outubro de 2018, no âmbito das
reuniões bilaterais entre a Administração dos CTT e a USI
- União dos Sindicatos Independentes, teve lugar uma
reunião, na Sede da Empresa, na qual foram abordadas
questões de natureza sócio profissional, nomeadamente, o
Plano de Transformação Operacional e o cumprimento do

 Continua na página seguinte
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RÁDIO (ANTENA 1)
DIA 26 DE OUTUBRO 2018
|SEXTA-FEIRA |13,45 HORAS
O SICOMP desde 1989 - ano da sua
fundação - utiliza todos os meios que
tem ao dispor para divulgar os seus
princípios
e
posições
sindicais
necessárias em cada momento da
actualidade laboral e sindical do nosso
país.
Nesse sentido, na data acima indicada,
emitiremos a nossa mensagem sindical
autónoma e independente sobre a
9/18
- 23actual
outubro
situação
do país.
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AE dos CTT - Funcionamento da Comissão Paritária .e
Novas Admissões para os CTT (previstas no Protocolo
assinado entre a Empresa e as Associações Sindicais, no
âmbito da conclusão do processo negocial do AE dos CTT
2018).
Da reunião resultou o seguinte :

PLANO DE TRANSFORMAÇÃO OPERACIONAL A Empresa ainda não tem uma posição definitiva, sendo que
logo que este plano esteja concluído, se comprometeu a
dar conhecimento do mesmo (Plano entretranto
apresentado, conforme descrito na página 2 deste jornal).

TRABALHADORES DO SECTOR
DAS COMUNICAÇÕES|GRUPO CTT,
GRUPO RTP, GRUPO
PT/MEO/ALTICE, NOS, VODAFONE,
VISABEIRA,SUDTEL,TENORD E
OUTROS — A sindicalização é um direito
e um dever para a defesa dos interesses
colectivos dos trabalhadores para garantir o
presente e o futuro laboral, profissional e
social das comunidades em Portugal
SINDICALIZA-TE

FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO PARITÁRIA - Sobre esta questão, prevista na Cláusula 104.ª
do AE, a Empresa referiu que aguarda um entendimento entre os Sindicatos subscritores do AE, uma vez
que a referida cláusula estabelece que a representação desta Comissão seria de 5 elementos da Parte
da Empresa e 5 elementos da representação sindical.
NOVAS ADMISSÕES - A Empresa informou que o processo está a decorrer e reafirmou a sua intenção
de cumprir integralmente o Acordo estabelecido entre as partes envolvidas no processo negocial do AE
CTT 2018.
A Delegação da USI, esteve representada pelo Secretário-Geral, Ramos Lopes, e Secretário-Geral
Adjunto, Carlos Vicente, e bem como representantes dos Sindicatos deste sub-sector das
Comunicações, filiados na USI, respetivamante o SICOMP (representado pelo Vice-Presidente da
Direção Nacional Luis Rijo), o SITIC e a FENTCOP.

ENCONTRO ENTRE
A USI - UNIÃO DOS
SINDICATOS
INDEPENDENTES E
REPRESENTANTES
SINDICAIS DA
ÁREA DA FUNÇÃO
PÚBLICA DA
CORREIA DO SUL
O presidente da
assembleia-geral da USI,
António Amaral, o vogal
da Comissão Executiva,
Luis Rijo, o secretáriogeral, Manuel Ramos
Lopes, o secretário-geral
adjunto, Carlos Vicente,
receberam dia 17 de
Outubro uma delegação de
representantes sindicais da
área da função pública da
Coreia do Sul.
Este encontro de trabalho, que decorreu em Lisboa, serviu para trocar informações sobre os movimentos
sindicais de ambos os países. O encontro serviu igualmente para trocar dados relacionados com a
actividade profissional, social e laboral, e para partilhar as principais dificuldades e reivindicações que se
colocam
actualmente
no
mundo
laboral
em
Portugal
e
na
Coreia
do
Sul.
As duas partes congratularam-se pela realização deste encontro, sendo que ambas se mostraram
disponíveis para encontros futuros.■
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