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INTELCIA / CASTELO BRANCO 

SITUAÇÃO CRÍTICA NO EDIFICIO DA CARAPALHA  
 

Desde o início do Verão que temos vindo a alertar a INTELCIA para a situação da 

deficiente climatização do edifício da Carapalha: no verão é extremamente quente, 

no inverno extremamente frio. Ocorreram inclusive algumas situações no pico do 

calor do verão onde foi necessária a intervenção dos bombeiros, o que demonstra 

a gravidade da situação. 

Mais recentemente, com esta vaga de frio e temperaturas extremamente baixas, 

deixaram de estar reunidas as condições para os trabalhadores poderem exercer a 

sua atividade com o mínimo de conforto. 

No dia 17 de janeiro de 2023 reunimos com a INTELCIA onde requisitámos soluções definitivas para 

este problema que já se arrasta há demasiado tempo, tendo a empresa respondido que já alertou 

a Altice diversas vezes para esta situação. 

Desta forma o SINDETELCO pediu uma reunião com carater de urgência à Altice na tentativa de uma 

vez por todas resolver esta situação. Essa reunião decorreu no passado dia 24 de Janeiro, onde 

demonstrámos a gravidade do problema e requisitámos a resolução urgente do mesmo. 

Demos ainda conta à Altice que soubemos por uma notícia no jornal da região que a Câmara 

Municipal fala na hipótese de surgirem mais 150 postos de trabalho na Carapalha. Questionámos a 

empresa: “Se o edifício não tem condições para os trabalhadores que tem como vai receber mais 

postos de trabalho?” 

Informámos também a empresa que temos já planeado para o próximo dia 8 de fevereiro um 

plenário de trabalhadores onde iremos sugerir aos trabalhadores uma Greve por tempo 

indeterminado a partir do dia de 9 de fevereiro. 

Durante o dia de ontem recebemos a informação que os trabalhadores da Carapalha iriam ficar em 

teletrabalho, visto que no edifício da ALTICE no Postiguinho tinha sido também detetada uma 

anomalia no ar condicionado e, nesse sentido, não reunia condições para receber todos os 

trabalhadores da Carapalha. 

Este edifício da Altice irá também ser alvo de reparações do ar condicionado para poder receber os 

trabalhadores que queiram estar no local de trabalho e não em teletrabalho. O edifício da Carapalha 

vai ser intervencionado pela Câmara Municipal estando prevista a conclusão das obras para o final 

de Maio/Junho. 

Relativamente às restantes matérias continuamos, junto da INTELCIA, a lutar por um aumento 

salarial para os trabalhadores ajustado à alta inflação que temos no país, pela melhoria nos planos 

de saúde e nas condições de trabalho dos trabalhadores da INTELCIA. 

Lisboa, 26 de Janeiro 2023                                                                   O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO   

COMUNICADO  7/SN/2023  
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