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DE 31/07/2019 

GRUPO ALTICE PORTUGAL 

 

INFORMAÇÃO – DIREÇÃO EXECUTIVA 31 DE JULHO DE 2019 

  

GRUPO ALTICE PORTUGAL 

ÚLTIMA HORA 

NEGOCIAÇÕES PARA REVISÃO ACT MEO/ALTICE 

EM MATÉRIA SALARIAL 

 

O SICOMP foi na manhã desta 4ª Feira convocado pela MEO/ALTICE para, e transcreve-se o teor do ofício 

recebido, com data de ontem 30/07/2019: 

 

VALE MAIS TARDE DO QUE NUNCA 

Como há muito o SICOMP vem reivindicando, em sucessivas reuniões com a Empresa e nas comunicações aos 

trabalhadores, está finalmente dado o pontapé de saída para o início das negociações do ACT, em cuja matéria 

salarial é primordial. 

Site: www.sicomp.com.pt 
Email: sicomp.dne@sapo.pt 

 

SINDICATO DAS COMUNICAÇÕES DE PORTUGAL 

http://www.sicomp.com.pt/
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Desejamos que o processo negocial decorra com celeridade para que os trabalhadores do Grupo ALTICE 

Portugal vejam recuperado o seu poder de compra há muito absorvido com as taxas de inflação verificadas e 

os diminutos aumentos tidos em anos anteriores. 

 

Percebemos hoje após a divulgação dos resultados do 2º trimestre de 2019 o porquê de só agora haver 

condições para proceder à revisão salarial. 

Em 10 de Maio de 2019, o presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, havia afirmado que os 

resultados da dona da Meo no primeiro trimestre "mostram o crescimento sustentado" da operadora e as 

expectativas para 2019 "são boas". 

Recorde-se que nessa data foi anunciado que a receita total da Altice Portugal subiu 0,4% no primeiro trimestre, 

face a igual período de 2018, para 509 milhões de euros. 

Hoje, 31 de Julho de 2019, é anunciado como resultados do 2º trimestre de 2019 um crescimento de 1,15% em 
relação ao 2º trimestre de 2018, com 522 milhões de euros de receita, a que corresponde um crescimento de 
2,5% comparativamente ao 1º trimestre de 2019. 

Esta trajectória de crescimento tem-se vindo a verificar desde o 4º trimestre de 2017. 

Agora a ALTICE Portugal sabe que tem condições para proceder a actualizações salariais de acordo com o forte 
desempenho e dedicado esforço dos trabalhadores no alcançar destes resultados positivos em 7 trimestres 
consecutivos.  

É o que o SICOMP espera como conclusão das negociações em matéria salarial que como atrás já foi anunciado 
começam em 10 de Setembro próximo. 

 

POR UM AUMENTO IGUAL E JUSTO 

PARA TODOS OS TRABALHADORES DO GRUPO ALTICE 

PELA CONTRATAÇÃO COLECTIVA 

INSCREVE-TE NO SICOMP 

A DIRECÇÃO EXECUTIVA DO SICOMP 
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