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MEO TRACKING 
NÃO HÁ UMA MEDIDA DO COMITÉ EXECUTIVO DA MEO QUE AGRADE AOS TRABALHADORES. 

ASSIM É DIFÍCIL A MEO TER A PAZ SOCIAL DESEJADA. 

REALIDADE. Não vamos recordar todas as medidas tomadas pelo Comité Executivo desde que a PT foi 
comprada pela Altice. 
Mas recordamos que nem uma única medida veio ao encontro das expectativas motivadoras dos 
trabalhadores, aqueles que mantêm as Empresas sem estarem motivados, dificilmente alguma empresa 
vai para a frente. 
Recordamos que os trabalhadores esperaram todo o ano de 2019 por aumentos salariais e até à 

presente data não foi possível chegar a acordo sobre este importante tema e em relação a 2020 vamos 
pelo mesmo caminho. 

RECENTEMENTE SURGIU O “MEO TRACKING” E A INSTABILIDADE LABORAL AUMENTOU DE NOVO. 

EVIDÊNCIA. Quando o Comité Executivo decidiu implementar uma tal medida, devia ter a noção de uma 
evidência, ou seja, devia prever antes a possível contestação que tal iniciativa iria gerar. 

A FRENTE SINDICAL TEM VINDO A DISCUTIR ESTE TEMA COM O COMITÉ EXECUTIVO, PARA 
SALVAGUARDAR OS DIREITOS DOS TRABALHADORES.   

Alguns aspectos do sistema mais preocupantes já foram alterados, como por exemplo: 

• A fotografia do trabalhador já não é incluída. 

• Só consta o primeiro nome do trabalhador. 

• Os dados de localização não são processados ou armazenados pela MEO. 

• Os dados não serão utilizados para a avaliação do desempenho profissional. 

MAS A FRENTE SINDICAL PRECISA DE MAIS GARANTIAS PARA OS TRABALHADORES. 

Independentemente dos objectivos que o COMEX se propõe obter com esta iniciativa, a Frente 
Sindical considerou-a desde o início “exagerada e desproporcional”. 

ÚLTIMA REUNIÃO. No passado dia 20 a Frente Sindical reuniu de novo com a MEO.  
Nesta reunião os Sindicatos da Frente Sindical, voltaram a transmitir as suas preocupações em relação 
a todo este processo, pela forma como tem sido conduzido, quase sem informação aos trabalhadores e 
aos Sindicatos e o descontentamento reinante nos trabalhadores. 

SURPRESA. No contexto da discussão, a MEO disse que toda a gente da MEO S.T. está satisfeita com o 
projecto, que os trabalhadores entendem que este é para operacionalizar o serviço, mas as 
manifestações de descontentamento que os Sindicatos recebem dos trabalhadores são bem diferentes 
dos dados que a MEO diz ter. 
Que “bateria de teste” terá utilizado a MEO para recolher tal amostragem? 
Talvez os Sindicatos da Frente Sindical tenham de se envolver na recolha da opinião dos trabalhadores 
através de abaixo-assinados para o efeito. 
Perante a afirmação da MEO que os trabalhadores tinham sido esclarecidos da aplicação do Projecto, a 
Frente Sindical solicitou o envio desse tipo de esclarecimento, que foi recebido no dia 21 o qual nos 
parece muito escasso para iniciativa tão duvidosa juridicamente. 
A MEO acabou por reconhecer que o esclarecimento não tenha sido o suficiente e comprometeu-se a 
fazer um esclarecimento generalizado pelos trabalhadores envolvidos. 

O QUE PRETENDE A FRENTE SINDICAL? 
O conjunto de garantias escritas que salvaguardem a defesa dos direitos à privacidade dos 
trabalhadores, as quais esperamos que sejam obtidas nos próximos dias e face a isso divulgaremos a 
posição da Frente Sindical face ao Projecto. 
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