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UNIÃO DE SINDICATOS DA ALTICE 
 

NEGOCIAÇÕES 2021 

Todos os Sindicatos da ALTICE apresentaram uma proposta conjunta 

A ALTICE fez um avanço de “poucochinho”  

 

Decorreu na passada 2ª Feira, 6 de Dezembro, há oito dias, a 5ª sessão negocial. 

Todos os Sindicatos da ALTICE entregaram uma única contra-proposta, que reformulava 

todas as anteriores que haviam sido apresentadas, quer fossem de uma única Associação Sindical, 

quer representassem várias organizações sindicais. 

A contra-proposta sindical, repete-se, única, contempla, entre outras rúbricas: 

- fixação da remuneração mínima no Grupo Altice de €800,00, com efeitos a 1 de Outubro de 

2021; 

- acréscimo nos vencimentos base em €40,00 para cada um e todos os trabalhadores; 

- prémio único de €300,00, como compensação pelos não aumentos em 2019 e 2020; 

- acréscimos noutras matérias de expressão pecuniária (diuturnidades, prevenção, turnos, 

refeições); 

- outras matérias reivindicadas em prol dos trabalhadores (teletrabalho, avaliação de 

desempenho, plano de benefícios de comunicações, prémio de aposentação, etc.);  

- garantia de movimentos de evolução profissional (promoções e progressões). 

 

Nesta 5ª sessão de negociações os representantes das Empresas do Grupo Altice abrangidas pelo 

actual ACT também alteraram a sua posição anterior, da forma que se segue: 

Aumentos: 

- de €740,00 a €760,00, sendo este o novo salário mínimo a considerar, aumentos de 1,5%, com 

o mínimo de €10,00; 

- de €761,00 a €1.500,00, aumento de 1%; 

- de €1.501,00 a €3.000,00, aumento de 0,5%; 

- a partir de €3.001,00, os salários ficam congelados; 

- prémio de aposentação continuará a ser pago em dobro até 31 de Dezembro de 2023; 
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- os níveis de desenvolvimento passarão a ser 6, como acréscimo aos actuais 5; 

- 300 movimento de progressões ou promoções (150 ainda em 2021, e 150 em 2022), com uma 

evolução salarial cada num mínimo de 5%. 

 

Como atrás descrito as posições das partes estão ainda muito longe de evoluir favoravelmente, 

tendo em vista um possível acordo, respondendo a Altice, à boa vontade dos Sindicatos, que num 

esforço conjunto, e pela primeira vez, em mesas de negociações de revisão do ACT, se verifica, com 

uma muito ligeira alteração de posições, que em nada dignifica os trabalhadores, e muito menos os 

valoriza. 

Espera-se que a Altice abandone as suas posições do “poucochinho” e verdadeiramente encare 

estas negociações como uma oportunidade para motivar todos os trabalhadores, e de reconhecer 

o quanto têm contribuído para os resultados operacionais, que são muito francamente positivos, e em 

nada afectados pela actual crise sanitária em que o Mundo se encontra. 

 

Todos os Sindicatos estiveram na passada 6ª Feira reunidos para analisar como responder, de boa-

fé, com vontade negocial, e sem fazer esperar mais os trabalhadores pelas melhorias nas condições 

remuneratórias que merecem, e que darão a conhecer à Empresa na próxima reunião as conclusões 

havidas, por forma a permitir que os trabalhadores e as suas famílias, nesta quadra de festas se sintam 

recompensados pelo seu esforço e dedicação no trabalho. 

Assim a Empresa saiba responder positivamente, e distribuir também pelo Capital Humano, os 

seus proveitos. 

Assim a Empresa entenda a relação biunívoca que sempre deve existir entre empregadores e 

trabalhadores, para o desenvolvimento harmonioso das organizações. 

 

 

PRÓXIMA REUNIÃO NEGOCIAL – 13 de Dezembro (hoje, 2ª Feira), às 15H 

 

 

Pela contratação colectiva em concertação social 
 

Estaremos sempre na procura da dignificação de quem trabalha 
 

Os trabalhadores podem contar connosco 
 

Lisboa, 13 de Dezembro de 2021. 


