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PT ALTICE - REVISÃO DO ACT 2019 

2ª. REUNIÃO - 25 SETEMBRO 2019 - SALA A5 - PICOAS (LISBOA) 

 

 

DECLARAÇÃO DO SICOMP 

 

 
O SICOMP, criado há 30 anos, é uma das Associações Sindicais que 

subscreveram todos os AEs e ACTs, desde a fundação do Grupo PT em 1994, 
quando foi publicado o primeiro AE em Janeiro de 1995. 

 
Por isso a nossa experiência negocial, com os consequentes resultados obtidos 

na Contratação Colectiva deste importante Grupo das Telecomunicações, agora 
denominado ALTICE PORTUGAL, deve ser considerado em todos os processos 

negociais pelo seu estatuto da boa-fé e vontade negocial que sempre praticámos 
nas diferentes mesas de negociação colectiva deste sub-sector das 

Comunicações. 
 

É com este espírito que iniciamos este processo de revisão do ACT visando obter 
o necessário entendimento e a Plataforma de Acordo que sirva os legítimos 

interesses laborais, profissionais e sociais dos trabalhadores do Grupo ALTICE 
PORTUGAL sem prejudicar uma boa gestão empresarial. 

 
O SICOMP estudou com profundidade construtiva a Contraproposta da ALTICE 

PORTUGAL entregue na primeira sessão negocial de 16 de Setembro de 2019, e 
tem a considerar o seguinte: 

 
1. Lamentamos que a contraproposta da Empresa não aponte para acréscimos 

salariais do ACT em vigor, dado que os trabalhadores do Grupo ALTICE 

PORTUGAL merecem a actualização salarial digna e mobilizadora para fazer 

face à forte concorrência que existe no Sector das Telecomunicações em 
Portugal. 

 
2. Quanto às propostas de clausulado achamos como uma vontade positiva da 

Empresa em todas aquelas que se prendem com preocupações de cariz social, 
conciliando a vida profissional com a vida familiar e pessoal, necessitando as 

restantes de aprofundamento nesta mesa negocial. 
 

3. Quanto à fundamentação económica apresentada pela ALTICE PORTUGAL, e 
entregue na 1ª reunião negocial, temos a comentar o seguinte: 

 
a) Embora admitindo, como está referido nos mapas financeiros anexos, que 

de facto a “saúde financeira” da Empresa não é a mais positiva, situando-se 
abaixo do que seria desejável, mas com uma inversão para resultados 
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positivos desde Janeiro de 2018, não deixa, contudo, de ser muito redutor a 
Empresa manifestar, no início deste processo negocial, a sua 

indisponibilidade para aumentos das remunerações dos trabalhadores; 
 

b) A Empresa propõe-se actuar somente ao nível dos salários mínimos, o que 
sendo um imperativo legal, nada acrescenta ao desafio e motivação nos 

trabalhadores, tão necessários se o accionista quiser manter a liderança no 
sector e inverter a tendência dos resultados financeiros operacionais, o que 

até já se vem verificando, designadamente o lucro antes de impostos, juros, 
depreciações e amortizações que cresceu no último trimestre em 0,4%; 

 
c) Não podemos esquecer que os trabalhadores ainda não viram repostos os 3 

dias úteis de férias anuais, passando a usufruir de 25 dias úteis, que lhes 
foram retirados no âmbito das medidas de contenção/restrição adoptadas 

na altura da presença da “troika” e que, como outros benefícios/direitos 
perdidos na altura, ainda não lhes foram repostos - e já deveriam ter sido; 

 

d) Como suporte às nossas observações quanto à situação financeira da 
ALTICE PORTUGAL anexamos declarações públicas do CEO da ALTICE 

PORTUGAL produzidas ao longo deste ano de 2019, nas apresentações 
trimestrais de resultados; 

 

e) Entendemos que a nossa proposta, apresentada em 12 de Fevereiro de 

2019, a primeira a ser entregue e a que, entre outras, este processo 
negocial responde, se mantém totalmente válida e a que a ALTICE 

PORTUGAL tem condições de positivamente responder; 
 

f) Não descoramos vir a analisar e responder a propostas que no decorrer 

deste processo negocial venham a estar em discussão. 
 

 
        

Lisboa, 25 de Setembro de 2019 
 

Pela DIREÇÃO NACIONAL 

 
Victor Martins (Presidente) 

 
Luis Rijo (Vice-Presidente) 
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