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RETOMADAS AS
NEGOCIAÇÕES
DO ACT NA
A arrogância, a prepotência, e o
ALTICE
autoritarismo, continuam a ser
PORTUGAL
características da Proposta
apresentada pela Empresa | P.2

CTT
O SICOMP em conjunto com outras
Associações Sindicais (SNTCT, SITIC,
SINCOR, SINQUADROS, SINTTAV,
FENTCOP, SERS e SNEET) apresentaram à
Administração da Empresa, uma proposta de
aumentos salariais para 2022.
Os valores apresentados têm em consideração
a recuperação do poder de compra dos
trabalhadores. »»» P.3

51º. ENCONTRO NACIONAL DE
ELETROTÉCINOS/ESPECIALISTAS
DA ALTICE/MEO (P.4)

SITUAÇÃO LABORAL E SINDICAL NA RTP
Pela defesa do serviço público de Rádio e
Televisão e valorização dos trabalhadores »»» P. 3
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REUNIÃO
DA DIREÇÃO
NSCIONAL
DO SICOMP
»»» P.4
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CONTRA PROPOSTA DA USA –
UNIÃO DE SINDICATOS DA ALTICE
(SINDETELCO, SICOMP, SITIC
E FENTCOP)

RETOMADAS AS NEGOCIAÇÕES
DO ACT NA ALTICE PORTUGAL

1. Que se realizem tantas sessões
negociais quantas as necessárias, pelo
tempo que se vier a proporcionar
oportuno, para encontrar soluções que
valorizem
o
desempenho
dos
trabalhadores e dignifiquem a sua
prestação laboral;

Foram retomadas as negociações do ACT da ALTICE
PORTUGAL. Estas interrompidas na sequência do inicio das
reuniões para o cumprimento de um protocolo subscrito em
Dezembro de 2019, com todas as Associações Sindicais.

2. Que a abrangência do ACT a rever
contemple todas as Empresas do Grupo
Altice Portugal;
3. Que se recomece a discussão, já
iniciada sobre a avaliação de desempenho
e matérias conexas, como a evolução
profissional e valorização dos salários, de
que em tempo entregou esta União de
Sindicatos em sede de negociações uma
proposta, que se mantém válida em tudo
o que não contrarie outras propostas hoje
aqui descritas;
4. Todas as evoluções profissionais
acordadas nestas negociações incidam
em trabalhadores sindicalizados nas
Associações Sindicais que venham a
subscrever o ACT;
5. Que os acréscimos salariais no
vencimento base de cada trabalhador,
para fazer face ao índice de preços ao
consumidor, seja de um valor unitário
fixo de 70,00 €, sem prejuízo da fixação
do valor mínimo remuneratória a praticar
em todo o Grupo Altice Portugal vir a ser
de 815,00 €;
6. As actualizações salariais terão efeitos
a 1 de Janeiro de 2021;
7. Actualização dos benefícios de
telecomunicações para os trabalhadores
no activo e na situação de reformados, de
que apresentaremos uma proposta na
fase de discussão desta matéria;
8. Que todos os trabalhadores com mais
de 10 anos sem evolução profissional
sejam abrangidos por movimentos de
progressão ou promoção, além dos
números propostos pela Empresa;
9. Aceitamos a proposta da Empresa de
prolongar até 31 de Dezembro de 2022 o
pagamento em dobro do prémio de
aposentação.
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Este Protocolo previa a discussão de alterações que se
mostrassem necessárias, designadamente , no âmbito da
avaliação de desempenho e matérias conexas, como a
evolução profissional e a valorização dos salários, em
que a Gestão da Empresa, não assumiu em tempo útil os
compromissos firmados em sede de negociação coletiva, o que
indiciou o rompimento de boas práticas de relações laborais,
leia-se – má-fé negocial.
Sobre esta matéria foram realizadas ainda 2 reuniões,
rompidas unilateralmente pela ALTICE.
Entretanto é anunciado um Despedimento Coletivo na
Empresa, rompendo os compromissos anteriormente
assumidos.
Com efeito, em 2015, quando adquiriu a Portugal Telecom, a
ALTICE comprometeu-se a não adotar políticas de recursos
humanos agressivas, garantindo que não recorreria a
despedimentos coletivos. Garantia que a prática recente da
Empresa veio contrariar, como o não cumprimento do
protocolo anteriormente assinado.
Igualmente o compromisso assumido pelo CEO (Eng.
Alexandre Fonseca) de aumentar todos os trabalhadores
abrangidos pelo ACT em 2022 não está refletido na proposta
negocial agora apresentada pela Empresa, apesar das receitas
da Empresa ser ao longo dos anos bastante favoráveis devido
ao forte empenho e capacidade profissional dos seus
trabalhadores, que constituem a mais valia da Empresa e como
tal deve ser valorizada e recompensada.
É com base nestes pressupostos, que o SICOMP, integrando a
USA – União de Sindicatos da ALTICE, apresentou uma
contra-proposta conjunta em resposta à proposta da Empresa,
que nos parece arrogante, prepotente e autoritária,
devidamente fundamentada e apresentada na 2ª. reunião de
negociações, cujo conteúdo pode ser consultado, no site do
SICOMP – www.sicomp.com.pt.
A próxima reunião de negociação realizar-se-á no próximo
dia 2 de Novembro de 2021.
PELA BOA-FÉ NEGOCIAL
PELA DEFESA DOS POSTOS DE TRABALHO
POR UM ACT QUE VALORIZE OS TRABALHADORES
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CTT – REVISÃO SALARIAL
CTT – PROPOSTA SINDICAL
DE AUMENTOS SALARIAIS
PARA 2022
1

Aumento na remuneração base para todos
os trabalhadores (a partir de 1/1/2022) : 85
Euros
Cláusulas de expressão pecuniária
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•
•
•
•

Diuturnidades : 32 Euros
Subsídio de refeição : 9,18 Euros
Compensação por horário descontínuo :
1,76 Euros
Subsídio de condução : 2,50 Euros
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Início das negociações da revisão da
matéria salarial na segunda quinzena de
Dezembro de 2021.

4

Negociação da revisão do abono para
falhas, com início na segunda quinzena de
Dezembro de 2021

5

Negociação de alterações ao actual modelo
de progressão salarial garantida (clª 68
AE/CTT e anexo IV, quadro 1), com início na
segunda quinzena de Dezembro de 2021.
PELA RECUPERAÇÃO DO PODER
DE COMPRA DOS TRABALHADORES.

Em Maio de 2021, foi concluída a revisão, em matéria
salarial, do AE CTT. Referira-se que esse entendimento
antecede ações de luta e contestação dos trabalhadores dos
CTT, que passaram pela conciliação no Ministério do
Trabalho e Solidariedade Social, até formas extremas de luta
– Greve.
Foi um acordo não totalmente satisfatório pelos
valores de acréscimos nos vencimentos pouco
significativos, para a motivação e desempenho postos
pelos trabalhadores na execução das suas funções.
Foi, no entanto, um acordo que dignificou, na nossa
opinião, a negociação colectiva, e abre portas para
entendimentos mais promissores no futuro.
Perante esta situação o SICOMP continuou firme na
procura de soluções, na defesa dos interesses dos
trabalhadores, e na dignificação das suas condições
de prestação de trabalho.
Assim, o SICOMP, decidiu solidarizar-se para em conjunto
com outras Associações Sindicais (SNTCT, SITIC, SINCOR,
SINQUADROS, SINTTAV, FENTCOP, SERS e SNEET)
apresentar no dia 28 de outubro de 2021, à Administração
da Empresa, uma proposta de aumentos salariais
para 2022, tendo em atenção ser de inteira justiça retomar
uma ação conjunta, pela recuperação do poder de compra
dos trabalhadores.
Esta Proposta conjunta das Associações Sindicais, fortalece
o movimento sindical na Empresa, pelo que estaremos
fortemente empenhados na concretização dos
objetivos agora propostos.

RTP - SITUAÇÃO LABORAL
E SINDICAL

É URGENTE PROSSEGUIR
AS NEGOCIAÇÕES DAS
CARREIRAS E DA AVALIAÇÃO
DE DESEMPENHO
AS REUNIÕES BIMESTRAIS
DEVEM SER RETOMADAS
O SICOMP exorta a ADM da RTP de que
deve com a maior celeridade retomar as
sessões para firmar um novo modelo de
carreiras.
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É tão mais importante agora pela circunstância de haver uma
única mesa onde estão representadas todas as Associações
Sindicais subscritoras do AE da Empresa, que por certo
levará a conclusões com maior prontidão e eficácia, para
defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores.
Também as reuniões bimestrais deverão voltar a acontecer
para acompanhamento do cumprimento dos acordos
firmados em sedes negociais anteriores, e análise do
cumprimento do estipulado em AE.
Não é aceitável governar uma organização por Ordens de
Serviço, para atropelar os representantes dos trabalhadores.

São acidentes cometidos que podem ser de difícil
reparação futura.
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51º. ENCONTRO NACIONAL
DE ELETROTÉCINOS/ESPECIALISTAS
DA ALTICE/MEO

REUNIÃO DA DIREÇÃO NACIONAL
DO SICOMP
Dia 28 de Outubro de 2021, na Sede do Sindicato
em Lisboa e por via telemática, realizou-se a 1ª.
reunião da Direção Nacional eleita nas
recentes eleições do SICOMP, em que foram
discutidos e votados os seguintes assuntos :

Por solicitação dos trabalhadores promotores do
Encontro, publicamos na integra o Programa do Evento
a realizar, sendo que saudamos cordialmente esta
iniciativa.

51.º ENCONTRO NACIONAL DE ELECTROTECNICOS
E ESPECIALISTAS AVEIRO - 13 Novembro 2021
Programa:
10:30 H - Recepção a todos os colegas No Restaurante, no
Jardim do Solar das Estátuas.
11:00 H - Concentração e Plenário com as Organizações
Representativas dos Trabalhadores.
13:00 H - Almoço.
Ementa :
Entradas variadas
Leitão à Bairrada acompanhado com vinhos e espumante
Sobremesas
Café e digestivos.

•
•
•
•

Distribuição de pelouros;
Regulamento de Funcionamento Interno;
Situação politico-sindical nas Empresas do
Sector das Comunicações – RTP, CTT,
ALTICE, NOS, CTT RXPRESSO.
Situação da Tesouraria e situações conexas.

Nos vários pontos em análise e discussão foram
tomadas decisões que visam criar as condições
para o avanço do SICOMP na sua atividade na
defesa
dos
trabalhadores
das
Comunicações.
VIVA O SICOMP
VIVA O SINDICALISMO AUTÓNOMO
E INDEPENDENTE

Preço 30 € ( Inclui uma lembrança)
As inscrições são até ao dia 7 -Novembro- 2021, Domingo
Local do encontro :
Restaurante Solar das Estátuas
(Junto ao edifício MEO ALTICE da Quinta do Simão)
R N. Sra. das Necessidades
Estrada nacional 109, 3800-042 Aveiro ( GPS =
https://goo.gl/maps/CxjQhtSpvCSHwZ7e6 )
Neste contexto de Covid-19 foi deliberado fazer este Encontro
Nacional nesta data excepcionalmente. Será marcada a data do
próximo em Plenário.
O Encontro de Natal dos Técnicos, Electrotécnicos e
Especialistas de Aveiro e S. João da Madeira será feito em
simultâneo neste dia.

PELA DEFESA DOS DIREITOS
LABORAIS E SOCIAS DOS
TRABALHADORES DAS
COMUNICAÇÕES

SINDICALIZA-TE NO

SICOMP

A comissão organizadora:
António Jorge Oliveira – 966393997 ; Joaquim Bandeira –
966394111; José Quintino – 966394890; João Batista –
961941221;Fernando Pinho – 966394889; Armindo Carvalho –
9926890931 ;Jorge Costa – 962147927.
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