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Exmo. Senhor 
                                                                            Dgm.º Primeiro-Ministro 
                                                                         Dr. António Costa 
                                                                      Rua da Imprensa à Estrela, 4 
                                                                            1200-888 Lisboa 
 

Lisboa, 23 de Junho de 2021 

 
Assunto: Solicitação de reunião urgente 
 
Senhor Primeiro-Ministro, Excelência 
 
Há mais de 24 anos, desde a fusão das empresas do sector das telecomunicações, na Portugal Telecom, que são aplicados, 
regularmente, programas de redução de trabalhadores, sempre numa base consensual de cessação dos contractos de 
trabalho e em absoluta paz social. 
 
Após a aquisição da Portugal Telecom pela Altice Portugal, verificada no ano de 2015, este grupo comprometeu-se, perante 
os sindicatos, a não despedir unilateralmente, para extinguir postos de trabalho, respeitando assim a tradição nesta matéria. 
 
Ao fim de mais de 24 anos, surpreendendo os trabalhadores e os sindicatos, o Presidente Executivo da Altice Portugal 
anunciou no dia 22 de Junho de 2021 a decisão de avançar para um despedimento colectivo de cerca de 300 trabalhadores, 
abrindo assim um precedente inédito no Grupo Altice Portugal. 
 
São invocados pelo Presidente Executivo, como argumentos essenciais, o contexto muito adverso que se vive no sector o 
ambiente regulatório hostil, a falta de visão estratégica do país, o atraso do 5G e má gestão do dossier e as decisões 
unilaterais graves da Anacom e outras autoridades, com a cobertura da tutela. 
 
A serem reais os argumentos utilizados pelo Presidente Executivo da Altice, para justificar o despedimento colectivo, não se 
pode deixar de concluir que o mesmo se encontra a transferir responsabilidades para o Governo pelo despedimento 
anunciado. 
 
Estamos assim perante um despedimento colectivo político! 
 
Os sindicatos têm por finalidade defender e promover os interesses sócio-profissionais dos trabalhadores e não se 
conformam que o motivo anunciado para o despedimento colectivo possa ter como último responsável o Governo seja por 
acção seja por omissão. 
 
Os sindicatos subscritores desta solicitação representam no Grupo Altice Portugal um número muito relevante de 
trabalhadores, abrangidos por um Acordo Colectivo de Trabalho, único no sector das comunicações em Portugal. 
 
O Senhor Primeiro Ministro e o Governo não podem ficar alheios a tal iniciativa da Comissão Executiva que responsabiliza o 
próprio Governo pela necessidade do recurso ao despedimento colectivo.  
 
Solicitamos a Vossa Excelência, Senhor Primeiro Ministro, uma reunião urgente para que sejam clarificadas as 
responsabilidades do Governo, apresentadas pelo Presidente Executivo da Altice Portugal, que originaram o anunciado 
despedimento colectivo.   
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