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NEGOCIAÇÕES DO ACT ALTICE 2023 

CONTINUAM A PASSO DE CARACOL 
5ª SESSÃO NEGOCIAL – 20 DE JANEIRO DE 2023 

(Próxima reunião dia 25/01, pelas 10h) 
 

Realizou-se na passada 6ª feira a quinta Sessão Negocial do ACT da Altice Portugal. A Frente Sindical 
logo no incio da sessão fez o enquadramento da situação e sublinhou de forma critica toda a postura 
dos negociadores da Empresa que se recusam a ver a realidade e a desvalorização gritante dos salários 
desde a chegada da Altice à PT. 

Todas as proposta da Frente Sindical têm sido recusadas sem qualquer justificação séria, senão 
vejamos alguns pontos da nossa proposta: 

• Aumentos na tabela salarial com um valor mínimo de aumento que reponha o poder de compra 
perdido em 2022. Resposta da empresa, NÃO. 

• Atualização de todas as cláusulas de expressão pecuniária com o valor mínimo que faça face ao 
aumento do custo de vida. Resposta da empresa, NÃO. 

• Alargamento das diuturnidades a todos os trabalhadores abrangidos pelo ACT (as diuturnidades 
actualmente são uma cláusula ressalvada do AE da PTC e só se aplicam aos trabalhadores que 
estavam abrangidos por este regime à data de entrada em vigor do Acordo Colectivo de Trabalho, 
27/12/2011). Resposta da empresa, NÃO. 

• Alargamento do Âmbito do ACT a todas as empresas da Altice em Portugal. Resposta da empresa, 
NÃO. 

• Redução do horário de trabalho e aumento dos dias de féras. Resposta da empresa, NÃO. 

• Reposição do valor do trabalho suplementar para os valores antes da Troika. Resposta da 
empresa, NÃO. 

• Movimento de evolução profissional (progressão ou promoção) para todos os trabalhadores que 
estão há 5 ou mais anos sem qualquer evolução profissional. Resposta da empresa, NÃO. 

• Pagamento de um valor diário para compensar o acréscimo de despesas em Teletrabalho. 
Resposta da empresa, NÃO. 

• Suspensão das alterações unilaterais nos Planos de Saúde da Altice que a Altice impôs a partir de 1 
de janeiro de 2023. Resposta da empresa, NÃO. 

Perante esta postura de bloqueio à melhoria dos SALÁRIOS por parte dos Donos/Comex da Altice, a 
Frente Sindical entendeu que ainda não estavam criadas as condições necessárias para reformular a 
sua proposta entregue à CEO, em 2 de Novembro de 2022. 

A MUITO CUSTO A EMPRESA LÁ FEZ NOVA PROPOSTA (muito minimalista): 

• SALÁRIO MINIMO 820 EUROS (+7,9%), ACTUALMENTE É 760 EUROS; 

• SALÁRIOS ATÉ 1300 EUROS (EXCLUSIVE) AUMENTO DE 2,5%; 

• SALÁRIOS ENTRE 1300 E 2300 EUROS (EXCLUSIVE) AUMENTO DE 1,5%; 

• RESTANTES SALÁRIOS (a partir dos 2300 euros) AUMENTO DE 1%. 
PARA AS RESTANTES CLÁUSULAS DE EXPRESSÃO PECUNIÁRIA, INCLUINDO PEQUENO ALMOÇO, 

ALMOÇO, JANTAR E CEIA, MANTÊM O CONGELAMENTO. 

Para a Frente Sindical esta negociação tem de ter o compromisso de que na Altice passará a haver Aumentos 
Salariais Anuais para todos os Trabalhadores e que os valores alcançados em 2023 serão orientados para a 
reposição do poder de compra perdido desde que a Altice chegou à PT. 

A FRENTE SINDICAL NÃO BAIXA OS BRAÇOS E CONTA COM O APOIO DOS TRABALHADORES 
PARA DESBLOQUEAR ESTA NEGOCIAÇÃO E CONSEGUIR AUMENTOS JUSTOS. 

OS SINDICATOS DA FRENTE SINDICAL 

Lisboa, 24 de Janeiro de 2023 


