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SINDICATO DAS
COMUNICAÇÕES
DE PORTUGAL

Comunicações
ALTICE PORTUGAL

A CONTRATAÇÃO COLETIVA NÃO PODE NEM DEVE PARAR
O presente processo negocial do ACT 2019, recorde-se, teve o seu início em Setembro de 2019, tendo sido
realizadas até ao presente apenas 9 sessões negociais.

A última reunião teve lugar no passado dia 12 de Fevereiro, após o que as negociações sofreram um interregno,
de que a UNIÃO DE SINDICATOS DA ALTICE, em que o SICOMP está integrado, em nada tem
responsabilidades.
Mais recentemente, a 20 de Fevereiro, a UNIÃO DE SINDCIATOS DA ALTICE e a TENSIQ participaram numa
reunião informal, a convocatória da Empresa, a fim de ser feito conjuntamente o ponto da situação negocial.
Refira-se que para um bom processo negocial as partes têm de estar de boa fé, e merecerem a confiança
mútua, sem o que muito dificilmente haverá entendimentos.
O SICOMP pugnará pelo retomar das negociações no mais curto espaço de tempo a fim de não serem os
trabalhadores mais prejudicados.
O SICOMP mantém a sua posição de princípio: a Contratação Colectiva é indispensável para a estabilidade
laboral e social da Empresa.
Brevemente emitiremos um comunicado mais pormenorizado sobre as negociações do ACT 2019.

AINDA NESTE NÚMERO :
P.2| SITUAÇÃO LABORAL NOUTRAS EMPRESAS DO SETOR DAS COMUNICAÇÕES - P.2| USI ELEGEU

NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS – P.3 | ATIVIDADE INTERNA - REUNIÃO DA DIREÇÃO NACIONAL E DO
CONSELHO GERAL - P.4| OPINIÃO – VICTOR MARTINS, ASSOCIADO Nº. 3 DO SICOMP E PRESIDENTE
DA DIREÇÃO NACIONAL

SINDICALIZA-TE | INSCREVE-TE NO SICOMP

LUTA PELO SINDICALISMO AUTÓNOMO E INDEPENDENTE
OS SINDICATOS NÃO DEVEM SER CONTROLADOS PELOS PARTIDOS POLITICOS
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SITUAÇÃO LABORAL NOUTRAS EMPRESAS
DE COMUNICAÇÕES
RTP

REUNIÃO BILATERAL CA/SICOMP
Foi solicitado, pelo Presidente da Direção Nacional, Victor Martins, um pedido de reunião bilateral
entre a Gestão da RTP e o SICOMP, que já está agendada para o próximo dia 13 de Março, para
análise da situação laboral, profissional e social desta importante Empresa de Serviço Público de
Rádio e Televisão, assim como tratar de assuntos ligados aos associados do SICOMP.
No passado dia 21 de Fevereiro, realizou-se mais uma reunião sobre a revisão de carreiras da RTP,
com a presença da Vice-presidente, Susana de Faria.

USI ELEGEU NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS

Teve lugar no passado dia 11 de Fevereiro uma Assembleia Eleitoral da USI em que foram eleitos os
Órgãos Sociais para o quadriénio 2020/2024.

O SNQTB retoma a presidência do Conselho Directivo, ao fim de onze meses, com o seu Presidente

da Direcção Paulo Marcos, tendo o SICOMP sido reeleito para o Conselho Directivo, agora com a
responsabilidade da Tesouraria, com o seu Vice-Presidente Luís Rijo.

O novo Conselho Directivo reuniu pela primeira vez e nomeou para Presidente da Comissão Executiva
Ramos Lopes, que se mantém assim no mesmo cargo.

Recorda-se que existe um Conselho Coordenador da USI onde têm assento todos os Presidentes das

Direcções das Associações Sindicais filiadas, que no caso do SICOMP é preenchido por Victor
Martins.

Deseja o SICOMP que esta Confederação Sindical Autónoma e Independente venha a ter a projecção
e acções que o movimento sindical verdadeiramente independente exige para bem dos trabalhadores
portugueses.
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ATIVIDADE INTERNA DO SICOMP
Realizou-se na Sede do Sindicato, em
Lisboa, a reunião da Direção Nacional
(19 de Fevereiro) onde foram
debatidos os seguintes assuntos :
• RELATÓRIO DE
ATIVIDADES DE 2019 – Aprovado
por
unanimidade,
para
ser
apresentado ao Conselho Geral do
Sindicato, para discussão e votação
final.
• RELATÓRIO DE CONTAS DE
2019 – Aprovado por unanimidade,
para ser igualmente apresentado ao
Conselho Geral do Sindicato, para
discussão e votação final.
• SITUAÇÃO LABORAL NO
SECTOR DAS COMUNICAÇÕES
– Foi feito o ponto da situação sobre a
intervenção do SICOMP nas várias
Empresas
do
Sector
das
Comunicações, na ALTICE, RTP,
CTT, NOS e outras.

REUNIÃO DA
DIREÇÃO NACIONAL
19 FEVEREIRO 2020

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

REUNIÃO DO CONSELHO GERAL DO SICOMP
4 DE MARÇO DE 2020
Está convocado para o próximo dia 4 de Março, nas instalações da Sede Nacional, em Lisboa, reunião
ordinária deste Órgão, que irá discutir ,analisar e votar o Relatório de Atividades e Contas de 2019 e o
Plano e Orçamento para 2020, cumprindo os Estatutos do SICOMP.

SINDICALIZA-TE
INSCREVE-TE
NO
SICOMP

AUTONOMIA E
INDEPENDÊNCIA SINDICAL

www.sicomp.com.pt
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OS “VELHOS“ JÁ NÃO SERVEM?

Victor Martins
Sócio n.º 3, desde 1989
– fundação do SICOMP
Presidente da Direção
Nacional

“

OS “VELHOS”,
DESDE QUE
SABEDORES E
COMPETENTES
DEVEM SER
APROVEITADOS
NAS
NECESSIDADES
DA
HUMANIDADE.

Quando cumpri o serviço militar obrigatório, nos finais de 1960, na
Escola Prática de Infantaria – Mafra e Escola Prática de Engenharia –
Tancos, utilizava-se muito o termo – a Velhice é um Posto – de forma
a promover os mais antigos aos postos militares superiores.
É certo que era um exagero próprio do regime político que na altura
dominava o nosso Portugal.
No entanto nos tempos atuais não se pode utilizar o termo oposto – os
velhos já não são precisos, isto é - nem oito nem oitenta - que estará
sempre no pensamento e prática da Sociedade Humana, sendo que o
fundador de Portugal há mais de 800 (oitocentos) anos, D. Afonso
Henriques, dedicou a sua vida até à morte – 83 anos – a fundar e
defender um dos países independentes mais antigos da Europa e do
Mundo em geral, que é o nosso país.
Neste século XXI, cada vez mais a história e a experiência humana
devem ser utilizadas, quer na ciência, quer na politica, quer no
sindicalismo quer em qualquer atividade útil para as sociedades terem
um desenvolvimento positivo que sirva os justos interesses das
comunidades humanas, seja qual for a sua opção política, religiosa,
financeira ou de modo de vida.
Os “velhos”, desde que sabedores e competentes devem ser
aproveitados nas necessidades da humanidade do mundo inteiro.
NOTA 1 – A CGTP no seu último Congresso de Fevereiro de 2020,
afastou o seu Secretário–Geral por ter ultrapassado a idade (?), sendo
que esse Dirigente voltou ao trabalho na sua Empresa – CARRIS – o
que parece contraditório.
NOTA 2 – Nas Associações Sindicais do Sector das Comunicações,
há pelo menos 4 Sindicatos (um da CGTP, o SICOMP, o STPT e o
TENSIQ) cujos Presidentes, apesar de terem mais de 70 (setenta)
anos, foram eleitos pelos seus associados para continuarem nos
cargos da Direção Sindical, contrariando os que defendem que a
velhice já não serve para a sociedade.
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