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MEO / ALTICE PORTUGAL 

 

 

O SICOMP reuniu com a Gestão da Empresa no passado dia 9 de Julho, representado pelo 
Presidente e Vice - Presidente da Direcção Nacional respectivamente Victor Martins e Luís 
Rijo e o Presidente do Conselho Geral, Carlos Vicente. 
 

Entre as matérias tratadas destacamos as três mais importantes e que pormenorizamos 
neste comunicado. 

 

 

REVISÃO DO ACT EM MATÉRIA SALARIAL 
 

A Empresa informou que estava a efectuar um esforço (?!!) para entregar a contraproposta às 
propostas das Associações Sindicais ainda no decorrer do presente mês de Julho. 
 

O SICOMP manifestou-se, contra o atraso de que a Empresa é a única responsável, e de que 
“ontem já era tarde”. 
 

Os trabalhadores não podem ser prejudicados pelos efeitos das não actualizações salariais 
que a Empresa está a provocar, e que este seu desrespeito pelos acréscimos remuneratórios lhes 
está a merecer.  
 

Recorde-se que faz hoje precisamente um ano que formal e solenemente foi assinada a 
revisão de 2018 do ACT da MEO/ALTICE Portugal. 
 

A Empresa tem de melhor dignificar o seu maior activo que são os seus recursos humanos, os 
trabalhadores. 
 

O SICOMP continuará a empenhar-se pelas justas lutas dos trabalhadores. 
 

 

ADESÃO DA MEO-SERVIÇOS TÉCNICOS AO ACT DA MEO 
 

Agora que a MEO-ST está constituída, irá decorrer muito proximamente a assinatura formal do 
acordo de adesão em que as Associações Sindicais intervirão como partes subscritoras do 
processo, para o que já credenciaram os seus legais representantes. 
 

Assim todos os trabalhadores que vierem a integrar a nova Empresa ficarão a coberto, e 
salvaguardados nos seus direitos e deveres pelo articulado de todo o actual ACT da MEO. 
 

Espera o SICOMP que este seja um prenúncio de boa-fé entre as partes, e um indicador de paz 
social, que se deseja, para todas as Empresas do Grupo. 
 

ACORDO DE CEDÊNCIA OCASIONAL  

DA MEO, S.A. PARA A MEO-ST 

 
Vamos lá escrever claro e não usar os trabalhadores como meio para atingir outros fins que não 
sejam só os da defesa dos mais elementares interesses e anseios de quem disponibiliza as 
suas capacidades físicas e intelectuais. 
 

 
 

 

Sindicato das Comunicações de Portugal 
 



 
COMUNICADO Nº. 3/19, 11 JUL. 2019 

2 

Cedência ocasional não é transmissão de empresa ou estabelecimento. 
 
O SICOMP recebeu, leu, analisou sindicalmente e submeteu ao escrutínio dos seus advogados 
os textos do Acordo de Cedência Ocasional e da carta compromissória do Presidente Executivo 
da ALTICE Portugal. 
 

A MEO-ST é uma empresa do Grupo Altice e cujo capital social é na sua totalidade subscrito pela 
PT Portugal, SGPS, isto é, as garantias de solvabilidade da nova Empresa são idênticas às da 
MEO, S.A.. 
 

A Empresa que recebe tem o mesmo chapéu da Empresa que cede. 
 

Os trabalhadores continuam com o seu vínculo laboral, contratual, com a MEO, S.A., como até 
agora. Seja no tempo de serviço, remunerações base e diuturnidades, horários de trabalho 
semanal, sistema de saúde da PT/ACS, funções a desempenhar, local de trabalho. 
 

Se dúvidas subsistissem, e não é o caso pela legalidade do processo, quanto ao conteúdo do 
clausulado do Contrato de Cedência Ocasional, a carta assinada pelo Presidente Executivo, 
enquanto legal representante da ALTICE Portugal dissipava-as.  
 

É certo que os trabalhadores são livres de aceitaram ou não, assinando ou não o respectivo 
Contrato de Cedência Ocasional. 
 

Agora devem é não ser intoxicados por forma a não se sentirem livres, em consciência, da opção 
a tomar. 
 

Seja qual for a decisão de cada trabalhador o SICOMP estará sempre para o acompanhar na 
defesa dos seus direitos e deveres, seja na MEO, S.A., seja na MEO-ST. 
 

O SICOMP irá sempre exigir o cumprimento de cada um dos Contratos de Cedência Ocasional 
e os compromissos assumidos pelo, repete-se, legal representante da ALTICE Portugal, e 
também, é bom recordá-lo, Presidente da Administração da nova MEO-ST. 
 

O SICOMP estará muito atento às abordagens que, chefia a chefia, departamento a 
departamento, sejam efectuadas por forma a não serem mais do que melhor elucidar o(s) 
trabalhador(es) na possível decisão a tomar, sem pressões, nem constrangimentos 
desproporcionados. 
 

O trabalhador mais produtivo é aquele que livremente, depois de seriamente informado e 
elucidado, faz a sua escolha conscientemente. 
 

O SICOMP responsavelmente está, como sempre esteve, disponível para melhor esclarecer os 
trabalhadores, que assim o venham a pretender e solicitar, seja por via telefónica, E-mail ou 
pessoalmente na Sede do Sindicato. 
 

Lisboa, 11 de Julho de 2019 
A DIREÇÃO NACIONAL DO SICOMP 

 

POR UM SINDICALISMO RIGOROSO E RESPONSÁVEL 
 

SINDICALIZA-TE NO SICOMP - SINDICATO AUTÓNOMO E INDEPENDENTE 
 

SICOMP - O único Sindicato que subscreveu todos os AE, ACT, Sistemas de 

Saúde, desde a fundação da PT, em 1994 
 
 

 
SICOMP - SINDICATO DAS COMUNICAÇÕES DE PORTUGAL 
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