
 

 

 

REUNIÃO DOS REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES 
DA PT PORTUGAL COM A ALTICE AO MAIS ALTO NÍVEL 

 

Hoje pelas 11 horas, decorreu no Hotel Sheraton em Lisboa, uma reunião entre as ERCT’s da PT 
Portugal e a Altice, estando esta última representada por um dos seus maiores acionistas, 
Senhor Armando Pereira, pelo CEO Sr. Dexter, pelo seu representante em Portugal, Sr. Hernani, 
por um dos seus directores financeiros e mais três assessores. 
 

Da parte dos trabalhadores marcaram presença todos os Sindicatos e a CT. 
 

Esta reunião serviu para que a Altice desse a conhecer as suas intenções em relação à PT 
Portugal, no caso de se vir a concretizar a compra. 
 

A reunião foi esclarecedora nos aspetos que dizem respeito à empresa e aos seus trabalhadores 
na perspectiva da Altice.  
 

Desta forma há a salientar: 
 

1. A Altice pretende investir a longo prazo nas Telecomunicações e consequentemente na 
PT Portugal. 
 

2. Estão presentes em 10 países e pensam centralizar em Portugal o Pólo Tecnológico da 
Altice. 

 

3. Não querem vender nada (Torres, Data Center, etc.) do que a PT Portugal possui, 
querem investir, não querem desmembrar ou alienar nada. 

 

4. Não vêm necessidade de mexer na atual estrutura da PT. 
 

5. Não têm intenção de fazer despedimentos, só se os trabalhadores não quiserem 
trabalhar com a Altice. 

 

6. Fazem questão em afirmar que não são um fundo de investimentos, mas sim 
investidores operacionais. 

 

7. Sem dúvida alguma (vincado pela Altice), estão dispostos a assumir um projecto a longo 
prazo em que os investimentos serão projectos para futuro. 
 
No cômputo geral entende o SINDETELCO que esta reunião foi muito positiva. A nossa posição 
é evidentemente de expectativa no que se vier a passar no que se respeita às intenções formais 
por parte da Altice. 
 

Na próxima semana o SINDETELCO elaborará um comunicado mais pormenorizado sobre esta 
temática, abordando outros aspectos que merecem a nossa atenção.  

SINDICATO DEMOCRÁTICO DOS TRABALHADORES DAS COMUNICAÇÕES E DOS MEDIA 

 

Lisboa, 18 de Dezembro de 2014                                                              O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 


