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PROCESSO NEGOCIAL DA ALTICE 

EMPRESA CLARIFICOU AS SUAS PROPOSTAS 

UMAS SÃO ACEITÁVEIS, OUTRAS CLARAMENTE RECUSÁVEIS 

 

Reunião de dia 26 
Nesta reunião, a Frente Sindical apresentou uma declaração na qual solicitava à Empresa a clarificação 

objectiva de toda a sua contra-proposta e principalmente em relação aos seguintes temas: 

 Mobilidade funcional. 

 Transferência de local de trabalho. 

 Horários concentrados. 

 

Nessa sessão negocial, a Empresa respondeu às solicitações da Frente Sindical e da análise às suas 

respostas, em reunião de dia 30 de Abril, foi concluído o seguinte: 

1. Várias das Propostas da Empresa são aceitáveis. 

2. Para as três matérias referidas atrás, a Empresa clarificou as suas posições que se podem traduzir no 

seguinte: 

 Mobilidade funcional, a empresa pretendia a polivalência generalizada. 

 Transferências, a empresa pretendia eliminar as 2 horas de transporte público, passando a 
poder transferir os trabalhadores para onde bem entendesse. 

 Horários concentrados, a empresa pretendia poder concentrar os horários que lhe dessem 
jeito em 4 dias por semana. 

Obviamente que estas três propostas são inaceitáveis para a Frente Sindical. 

 

Alargamento do âmbito 
A Frente Sindical apresentou uma proposta de alargamento do âmbito em termos de serem abrangidas 

mais as seguintes Empresas: 

 PT Contact 

 PT Sales 

 SUDTEL 

 TNORD 
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Matéria salarial 
A Frente Sindical, compreendendo a situação alterou a sua proposta para os seguintes valores: 

 Remunerações salariais até 1000€, aumento de 50€. 

 Remunerações de 1001€ a 2000€, aumento de 45€. 

 Remuneração acima dos 2000€, aumento de 40€. 

Naturalmente que haverá o cuidado de não se verificarem ultrapassagens. 

Para a Frente Sindical, a discussão sobre aumentos salariais não será mais feita com base em %, mas sim 

em valores fixos. 

 

Efeitos 
A empresa continua a afirmar que não está disponível para aceitar retroactivos, talvez isso justifique o 

atraso na apresentação da contra-proposta. Neste contexto, a Frente Sindical pretende concluir a 

discussão, com ou sem acordo até final de Maio. 

 

Próxima reunião será no dia 3 de Maio 
Nesta reunião a Frente Sindical afirmará as suas conclusões em relação à última proposta da Empresa e 

espera respostas concretas às suas propostas. 

Nesta próxima reunião, a Frente Sindical voltará a insistir na necessidade de ser garantido um número de 

progressões que contemple a quase inexistência destas nos últimos anos. 

 

Por morrer uma andorinha, não acaba a Primavera 
O SINDETELCO desligou-se da Frente Sindical sem qualquer justificação às restantes ERCT. 

Talvez pensem que isoladamente terão mais vantagens na negociação? Mas estão profundamente 

enganados, porque quem negoceia e defende os direitos dos trabalhadores são aqueles que são capazes 

de abdicar dos seus próprios interesses reforçando a força sindical e reivindicativa daqueles que 

representam. 

A grande convergência na acção construída ultimamente na PT, foi a prova evidente das bases sólidas 

onde deve assentar o Sindicalismo, mostrou-se que mesmo com opiniões diferentes foi possível trabalhar 

num contexto onde todos se reviram sem desrespeitarem os seus próprios princípios. 

Nesta situação concreta, as acções ficam com quem as pratica, os trabalhadores que em regra são bons 

juízes avaliarão a atitude do Sindetelco. 

A Frente Sindical continuará a fazer o seu trabalho sem qualquer quebra. 


