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FINALMENTE COMISSÃO EXECUTIVA 

ACEITA RETOMAR O PROCESSO NEGOCIAL 

DO ACT 

Disse-o recentemente o CCO, Dr. João Zúquete que “o contributo e a 

participação de todos é fundamental para o desenvolvimento da 

empresa”. 

Assim é! 

Daí a importância duma atitude por parte da COMEX de total abertura ao 

diálogo e á negociação permanente entre gestão, sindicatos e trabalhadores, 

como forma de ultrapassar divergências. 

A interrupção prolongada do processo de negociação do ACT não tem como 

responsáveis (como alguns fizeram crer) os sindicatos que compõe a Frente 

Sindical. 

O desagrado da Comissão Executiva pelas dúvidas suscitados pelos sindicatos 

da Frente sobre a aplicação e legalidade do Meo Tracking, levou os 

responsáveis pela gestão, a suspender temporariamente as negociações em 

Fevereiro. Atitude que sucessivamente foi criticada por nós! 

Esta Situação que tinha sido ultrapassada em Março não fosse a Pandemia e o 

Estado de Emergência associado. 

Após a pressão exercida pela Frente Sindical através de ofícios enviados  ao 

CCO ( ver ultimo comunicado), finalmente a COMEX decidiu retomar o caminho 

do diálogo e negociação. 

Esperamos a maleabilidade necessária por parte da COMEX para uma 

negociação que não esqueça a compensação já apalavrada referente ao 

ano 2019, ano em que mais uma vez os trabalhadores viram congelados os 

salários e a restante matéria de expressão pecuniária. 

A Frente Sindical espera pois, que a continuação da negociação torne possível 

nomeadamente: 

1 – Actualização salarial com retroactivos a Janeiro de 2020; 

2- Actualização das restantes matérias pecuniárias (abonos e subsídios); 

3- Maior amplitude na evolução profissional e maior transparência no 

sistema de avaliação de desempenho (número mínimo de progressões 

e promoções em 2020, nomeadamente para quem está há 5 ou mais 

anos sem qualquer movimentação)  
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4- Gratuitidade do pacote de comunicações para todos os 

trabalhadores das empresas da Altice Portugal; 

5- Compromisso de práticas de gestão geradores de um ambiente de 

trabalho saudável e amigo dos trabalhadores. 

A Frente Sindical não deixará de se empenhar totalmente para que se torne 

possível, não descurando o ambiente hostil provocado pela pandemia, o 

melhor entendimento entre as partes, tão importante para os trabalhadores e 

para o sucesso da empresa junto dos dirigentes. 

TRABALHADOR DO GRUPO MEO/ALTICE SINDICALIZA-TE 
NOS SINDICATOS DA FRENTE SINDICAL.JUNTOS 

HAVEMOS DE VENCER MAIS ESTA BATALHA 

 
 

 

 

 

 

 

Lisboa, 30 de Junho de 2020 


