
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

No passado dia 19 de Março, o SINDETELCO esteve reunido com os 

representantes do Grupo ALTICE nomeadamente com o seu CEO, Dr. 

Dexter Goei. 

 

Nesta importante reunião tivemos oportunidade de colocar as questões 

que mais nos preocupam neste momento tais como: 

 

 Empregabilidade na PT PORTUGAL. 
 

 Cumprimento dos acordos sociais em vigor nomeadamente quanto aos planos de 

saúde e trabalhadores suspensos e pré-reformados. 
 

 Defesa da contratação coletiva e do diálogo social designadamente no que respeita 

aos regimes de trabalho negociados no ACT. 
 

 Defesa do" Código de Conduta" celebrado internacionalmente  com a UNI que 

consagra entre outros o compromisso das boas práticas de gestão e o respeito e 

reconhecimento da importância  dos parceiro sociais designadamente das 

associações sindicais signatárias 
 

 Reestruturação da PT PORTUGAL  tendo em conta o projeto de telecomunicações 

pretendido pela ALTICE 
 

 Futuros Órgãos de Gestão  

 

Em resposta às questões colocadas a ALTICE reafirmou a sua intenção de constituir um grande grupo de 

telecomunicações de dimensão internacional no qual a PT PORTUGAL terá um papel relevante. 

                                                                                             COMUNICADO 17/SN/2015 



 

Neste sentido defende a uniformidade da empresa destacando a importância  de todas as suas áreas de 

negócio. 

 

De referir a aposta estratégica na rede de fibra ótica, afirmando a ALTICE estar disponível para realizar os 

investimentos necessários para que a empresa cresça e consiga levar os serviços de banda larga a cada vez 

mais clientes. 

 

A ALTICE entende ser necessário agilizar processos internos e otimizar os cargos de administração, direção 

e chefia, mas admite fazê-lo com recurso às competências internas demostradas pelos trabalhadores da PT 

PORTUGAL que reconhece serem excelentes. 

 

A ALTICE reafirmou ainda a sua intenção de respeitar todos os acordos sociais em vigor, designadamente o 

ACT, planos de saúde e compromissos com os trabalhadores suspensos e pré-reformados. 

 

No que respeita a questões mais específicas como é exemplo o " Código de Conduta" e toda a relação 

internacional designadamente com a UNI, a ALTICE pediu algum tempo para analisar toda a documentação 

existente e se poder inteirar do seu conteúdo, sem que isso ponha em causa o seu cumprimento. 

 

A ALTICE afirmou ainda que muitas das matérias que pretendemos ver comentadas e respondidas já se 

inserem nas competências da futura administração, que deverá estar nomeada até finais de Abril, e a 

quem competirá assegurar o normal e regular relacionamento com as estruturas representativas dos 

trabalhadores. 

 

O Secretariado Nacional do SINDETELCO considera esta reunião como muito positiva, tendo permitido 

esclarecer e reforçar qual o entendimento da ALTICE  quanto ao desenvolvimento do negócio em 

PORTUGAL e quanto à forma de o fazer, tendo a natural expectativa que as posições tranquilizadoras 

que ouvimos se venham a concretizar. 

 

O Secretariado Nacional do SINDETELCO assume-se como um parceiro social responsável, sempre disposto 

a dialogar, convicto de que esta é a melhor forma de resolver os problemas dos trabalhadores que 

representamos, e das empresas com que todos nos preocupamos, enquanto garantia dos nossos postos de 

trabalho e da nossa dignidade pessoal e profissional. 

 

Continuaremos atentos ao cabal 

cumprimento das promessas agora feitas! 

Lisboa, 26 de Março de 2015                                                                  SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 


