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Trabalhadores do Grupo PT/ALTICE 
 
Dias 29 de Março de 2019, 8 e 15 de Abril de 2019, o SICOMP participou em reuniões com 

a Gestão/DRH da Altice Portugal/MEO, das quais passamos a transcrever o essencial, 

inseridas na Concertação Social Permanente que o SICOMP pratica, desde 1989, nas 

Empresas do Sector das Comunicações, Grupo ALTICE Portugal/MEO, Grupo CTT, RTP, 
NOS e outras. 

 
REUNIÃO DA COMISSÃO PARITÁRIA  

(29 MARÇO 2019) 

 
Esta reunião convocada pela Gestão da ALTICE Portugal /MEO, realizou-se na Sala A10 das 

Picoas, com a participação do Coordenador da Comissão Paritária, Dr. José Souto, 8 

representantes da ALTICE Portugal/MEO e 8 representantes das Associações Sindicais, 

sendo que o SICOMP esteve representado pelo Vice-Presidente, Luís Rijo, membro efectivo 
da Comissão Paritária. 

 

Os assuntos tratados, apesar de não ter havido Ordem de Trabalhos prévia, foram: 

 
 Composição da Comissão Paritária (por alteração de membros da Empresa e de 

Associações Sindicais); 
 Avaliação de Desempenho (2018) – processo já concluído; 
 Promoções e Progressões (2018/19), para efeitos do cumprimento do nº 3 do 

Protocolo anexo ao ACT 2018; 
 Plano de Formação para 2019: Empresa vai apresentá-lo e agendar reunião para 

pronunciamento; 
 Reclamações respeitantes a movimentos de evolução profissional; 
 Descanso dos trabalhadores que estão de prevenção de Domingo para 2ª feira 

(escalas são de 2ª a 2ª); 
 Resolução da situação dos concursos internos para progressão profissional antes da 

entrada da Altice. 

 

 

REUNIÃO CONSELHO CONSULTIVO PT/ALTICE/SICOMP  
(8 ABRIL 2019) 

 

 

Dia 8 de Abril de 2019, no 10º andar do Edifício das Picoas, em Lisboa realizou-se a 2ª. 

reunião entre o Conselho Consultivo da ALTICE Portugal/MEO (com a presença de  Silva 

Peneda, João Proença e Dalila Araújo) sendo o SICOMP representado pelo Presidente da 

Direcção Nacional, Victor Martins, o Vice-Presidente, Luís Rijo e o Presidente do Conselho 

Geral, Carlos Vicente. 
 

 
 

REUNIÕES COM A EMPRESA 

 COMISSÃO PARITÁRIA 

 CONSELHO CONSULTIVO 

 GESTÃO/ERCT 
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Os assuntos tratados foram: 
 

 Relações laborais, profissionais e sociais entre a Gestão da ALTICE Portugal/MEO 
com as ERCT da ALTICE, em 2018 e princípios de 2019; 

 Contratação Colectiva regular e periódica – negociações 2019 devem ter o seu início; 
 Mobilidade Profissional e Laboral da ALTICE Portugal/MEO; 
 Avaliação “Programa Pessoa” – motivador ou desmotivador?; 
 Avaliação de Desempenho. Ponto da situação e Propostas para a credibilização deste 

processo, para ambas as partes, empregador e trabalhadores. 
 

REUNIÃO GESTÃO/ERCT 
  (15 DE ABRIL 2019) 

 

Neste dia, nas Picoas, sala 10.11 - COMEX, realizou-se mais uma reunião Gestão / 

Associações Sindicais, com a presença do CTO, Luís Alveirinho, DRH - Graça Rebocho e 

Catarina Vicente, e o Director de Comunicação da ALTICE Portugal, André Figueiredo. 

 

O SICOMP esteve representado pelo Presidente da Direcção Nacional, Victor Martins e o 

Vice-Presidente, Luís Rijo. 

 

Esta reunião de iniciativa do CA da ALTICE Portugal/MEO, convocada por email, dia 12 de 

Abril de  2019, 6ª. Feira - véspera de fim-de-semana - debateu em pormenor a decisão da 

gestão da ALTICE Portugal/MEO de criar uma nova Empresa: MEO - Serviços Técnicos, 

que substitui a DOI na actividade técnica do negócio de telecomunicações, a principal área 

de intervenção da ALTICE em Portugal, tanto no Continente como nos Açores e na Madeira. 

 

O Comité Executivo da MEO – Serviços Técnicos será constituído pelos mesmos 7 membros 

que integram actualmente o Comité Executivo da Altice Portugal  

 

Serão cerca de 2000 trabalhadores, 1930 da DOI a integrar a nova Empresa do universo da 

ALTICE Portugal/MEO (através de contratos de cedência ocasional) a nível de organização, 

implantação e agilidade, objectivos fundamentais para garantir a liderança da ALTICE 

Portugal no negócio das Telecomunicações em Portugal (operação, manutenção, gestão 
de infraestruturas). 
 

O SICOMP considerou positiva esta mudança da gestão técnica da ALTICE Portugal/MEO, 

desde que os interesses legítimos dos trabalhadores abrangidos - laborais, profissionais 

e sociais - se mantenham intocáveis, nomeadamente o estipulado na Contratação 

Colectiva, isto é, o ACT da MEO em vigor, assim como o que for negociado no ACT 2019. 

 

O SICOMP solicitou, ainda, que a DRH enviasse às Associações Sindicais, o mais breve 

possível, o Projecto de Acordo de Cedência Ocasional, o que já foi cumprido no dia 16 de 
Abril de 2019. 
 
Uma garantia foi transmitida a todas as ERCT: a Empresa não será para alienar e 
nenhum trabalhador será despedido em virtude desta criação societária. 
 

O SICOMP está a estudar este projecto - nos seus termos laborais, profissionais, sociais e 

enquadramento jurídico - sendo que está disponível em informar os trabalhadores da DOI, 

em especial os nossos associados sobre a legitimidade desta acção de gestão empresarial. 

 
 

SICOMP, UM SINDICATO RIGOROSO, COMPETENTE e COM 30 ANOS  
AO SERVIÇO DO COLETIVO DOS TRABALHADORES DOS EX-TLP, EX-

TELECOM, EX-TDP, EX-MARCONI E EX-TVCABO  

SINDICALIZA-TE 
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