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Exmº. Senhor 

Presidente Executivo (CEO) da 

ALTICE Portugal  

 
 

Sua referência Sua comunicação Nº. referência Data 

  07DN2019 12-02-2019 

 

Assunto: REVISÃO DO ACT – 2019 
 

 
Para os efeitos previstos no Artº 486º, e seguintes, todos do Código do Trabalho, 

como sempre aconteceu ao longo dos 30 anos de existência do SICOMP, 

Sindicato Democrático, Autónomo e Independente, vimos apresentar uma 

proposta de revisão do ACT (Acordo Colectivo de Trabalho) em vigor, 

publicado no BTE nº 29, de 08/08/2018, páginas 2752 a 2786. 

Esta proposta inclui exclusivamente matérias de expressão pecuniária. 

 

FUNDAMENTAÇÃO DA PROPOSTA DE ACTUALIZAÇÃO SALARIAL  

PARA 2019 

 

Os trabalhadores, no activo, e só estes, de algumas empresas do Grupo ALTICE 

tiveram a última actualização dos seus salários base em 1 de Julho de 2018. 

Outras específicas poucas rúbricas de expressão pecuniária também sofreram 

alguns acréscimos. 

 

Estes foram fluxos salariais positivos ao fim de 5 anos sem alterações (2013-

2018). 

 

Os aumentos verificados não acompanharam, pela negativa, a taxa de inflação 

verificada em 2018, e consequentemente não permitiram recuperar a perda 

verificada com o sucessivo aumento dos preços dos bens e serviços nos 

consumidores ao longo dos 5 anos anteriores. 

A taxa de inflação esperada em 2019 é de 1,4%, de acordo com as previsões do 

Banco de Portugal (um valor intermédio entre os 1,3% do Governo português e 
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os 1,6% da Comissão Europeia), dado a esperada diminuição da actividade 

económica a nível europeu e mundial. 

 

Não se pode deixar de ter em atenção que a Retribuição Mínima Mensal 

Garantida sofreu em geral um acréscimo para 2019 de € 20, e o no sector 

público essa retribuição foi fixada com um acréscimo de € 55. 

 

Aduz-se ainda que os trabalhadores do Grupo ALTICE Portugal têm vindo a ver 

as suas disponibilidades financeiras, individualmente consideradas, fortemente 

diminuídas, por força de políticas entretanto introduzidas pela Altice, como seja o 

valor pago pelos serviços de telecomunicações, que antes era um benefício de 

que as empresas isentavam, na totalidade, os trabalhadores, bem como os 

custos a suportar pela assistência na saúde passou a ter encargos superiores 

desde que foi atribuída a sua gestão à Multicare.  

 

Salienta-se também o términus ou redução abrupta, de que os complementos de 

desempenham são um exemplo, de que auferia uma quantidade significativa de 

trabalhadores. 

 

Assim: 

 

1. Considerando que há que fazer uma justa distribuição da riqueza gerada e 

dos rendimentos auferidos; 

 

2. Considerando ainda que os activos mais importantes de qualquer empresa 

ou grupo empresarial são os seus trabalhadores; 

 

3. Tendo em atenção que trabalhadores motivados são trabalhadores mais 

disponíveis para contribuírem para um bom desempenho no crescimento 

da(s) activadade(s) produtivas de uma empresa; 
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4. Tendo em conta que o Grupo ALTICE Portugal tem vindo a recuperar 

melhorando os seus rácios económicos; 

 

5. Querendo contribuir para uma continuada expansão das empresas do 

Grupo na prestação dos melhores serviços, e na apresentação das mais 

eficazes e eficientes soluções aos clientes; 

 

6. Querendo contribuir para a concretização de uma cada vez maior 

solidariedade interpessoal no Grupo ALTICE Portugal; 

 

7. Entendendo que há que proporcionar a disponibilidade de mais rendimentos 

aos trabalhadores do Grupo ALTICE Potugal e às suas famílias; 

 

8. Entende o SICOMP dever ser ponderado, justo e adequado nas suas 

reivindicações. 

 

Por tudo isto, e embora sem repor o poder de compra gravemente afectado, 

por perdido, pelos trabalhadores do Grupo ALTICE Portugal, vem o SICOMP 

apresentar a seguinte proposta de remunerações: 

 

a) Que o salário-base base auferido por cada trabalhador tenha um 

acréscimo de € 35,00, proporcionando uma diminuição do leque salarial, 

aproximando os salários mais baixos dos mais elevados; 

 

b) Que todas as restantes matérias de expressão pecuniária tenham um 

acréscimo de 4,00% (diuturnidades, subsidio de refeição, e restantes 

matérias do anexo VI do ACT 2018); 

 

c) Que o prémio de reforma/aposentação previsto no anexo VII do ACT de 

2018 tenha em cada escalão um acréscimo de € 100,00; 
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d) Que seja prorrogado o prazo previsto no ponto 13.1 (pagamento em 

dobro do prémio de reforma/aposentação) do Protocolo 2018 até 31 de 

Dezembro de 2022; 

 

e) Que seja mantido o previsto no ponto 8. do Protocolo 2018 (actuais 

benefícios de comunicações) até 31 de Dezembro de 2022; 

 

f) Que os efeitos das medidas propostas nas anteriores alíneas de a) a c) seja 

a 1 de Janeiro de 2019, dia da entrada em vigor do Orçamento Geral do 

Estado. 

 

Nota: No decorrer do processo negocial, se assim for julgado oportuno por 

qualquer das partes serão aprofundados os fundamentos das várias 

alterações agora propostas. 

O SICOMP reafirma a sua disponibilidade imediata para iniciar o processo 

negocial de revisão do ACT da ALTICE Portugal em vigor, no que às matérias 

agora são propostas alterar. 

 

Com os nossos cumprimentos, 

 
P´ DA DIREÇÃO NACIONAL 

 
 

Victor Martins – Presidente 

 
 

 
Luis Rijo – Vice-Presidente 
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