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“ALTICE ANUNCIA UMA ÚNICA MARCA UM ÚNICO GRUPO GLOBAL” 

 
AO JÚBILO DOS RESPONSÁVEIS DA ALTICE E DA PT PORTUGAL TERÁ DE CORRESPONDER 

UMA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS RESPEITADORA DO BEM-ESTAR SOCIAL E 
LABORAL DOS TRABALHAORES 

 
Bem gostaria o STPT de rejubilar com a “alegria e satisfação” da Altice/Comité Executivo da PT com a 
decisão anunciada no passado dia 23 da adopção duma marca única para o grupo a Altice! 
 
Mas, lamentavelmente, não podemos comungar dessa satisfação (que nos parece excessiva) tendo em 
atenção aquilo que se passa com a gestão dos recursos humanos na PT Portugal. 
 
Não haverá qualquer melhoria para as “empresas” da Altice em particular para a PT Portugal 
independentemente do projecto ou do nome, se em qualidade no serviço prestado aos cidadãos não 
formos a melhor alternativa! 
 
Não será possível por outro lado, melhorar a qualidade dos nossos serviços se não houver o 
reconhecimento e compensação adequada dos trabalhadores que mantenha a estabilidade de um 
saudável ambiente de trabalho na empresa. 
 
Ora aquilo a que estamos a assistir e que temos veementemente contestado junto das entidades máximas 
do país, até do próprio governo na pessoa do 1º Ministro, ainda não condiz com as condições atrás 
enunciadas. 
 
A Gestão da PT continua a basear-se em situações de riscos psicológicos tais como: carga de trabalho 
excessivo, exigências contraditórias, falta de clareza na clarificação de funções, falta da participação na 
decisão por parte dos trabalhadores, falta de apoio por parte das chefias, colocação de centenas de 
trabalhadores sem funções ou em funções desadequadas do seu perfil, pressão para rescisões por 
mútuo acordo sem fundo de desemprego, etc.  
 
Neste ambiente a apreensão e depressão geral mantem-se com graves consequências para os 
trabalhadores e para a produtividade da empresa! 
 
Por isso o STPT deseja e espera que esta decisão da Altice corresponda a uma evolução muito positiva 
para os trabalhadores! 
 
Estaremos pois muito atentos ao desenvolvimento da gestão de recursos humanos nos próximos tempos. 
 
Esperamos que no centro das atenções da Altice/Comité Executivo estejam em 1º lugar as pessoas como 
prometeu o CEO Eng.º Paulo Neves! 

A Direcção 


