
   

 
 

 
STPT, 5  de Abril  de 2017 
 

STPT EM VISITA À ALTICE LABS/PT INOVAÇÃO 

 
 

 

ALTICE LABS, A INOVAÇÃO DA PT PORTUGAL PARA O MUNDO 
 

No dia 3 de Abril de 2017 a Direcção do STPT fez uma visita de cortesia e conhecimento através de uma 
delegação dirigida pelo Presidente para conhecer essa maravilha de investigação e desenvolvimento em 
telecomunicações que é a PT Inovação – Altice Labs. 
 
Recebidos cortesmente e guiados pelo Director Geral Eng.º Alcino Lavrador tivemos a oportunidade de 
tomarmos conhecimento sobre o futuro próximo desta empresa que, como explicou o Eng.º Alcino 
Lavrador, continua a existir como entidade jurídica da PT Portugal e onde os seus trabalhadores continuam 
a ter vínculo à PT Inovação! 
 
Algo que o STPT considera de grande relevância e importância e que vem desmentir algumas ideias 
quanto à separação da PT Inovação do projecto PT Portugal! 
 
Como sabemos a PT Inovação possui um valioso património que tem vindo a ser enriquecido ao longo de 
65 anos numa perspectiva de antecipação do futuro tecnológico nas telecomunicações e que surge como 
um valor acrescentando para a sociedade e para a economia do país. 
 
Pela informação do Director Geral soubemos que mais de 160 milhões de pessoas, no mundo, comunicam 
entre si através da nossa tecnologia! 
 
Com a junção/integração na Altice a PT Inovação estendeu já os seus polos a França, Israel, República 
Dominicana e Martinica, Estados Unidos, somando-se ainda um projecto de grande dimensão na India, 
Rússia e Brasil! 
 
Explicou o Eng.º Alcino Lavrador que “com a missão de promover o processo da inovação e transformação 
do conhecimento das vantagens competitivas para o Grupo Altice é possível exportar soluções tecnológicas 
e produtos para 35 países em todo o mundo”. 
 
Um projecto que emprega mais de 700 trabalhadores em Portugal onde a maioria são engenheiros ainda 
bastante jovens, onde muitos já se encontram a colaborar em todos os países onde a empresa tem 
presença. 
 
Para preparar o futuro a PT Inovação evoluiu na área relacionada com redes, incluindo a evolução da fibra 
óptica, Cloud, internet das coisas, e Big data, continuado com os olhos postos na evolução tecnológicas das 
TI’s onde o grupo Altice pretende marcar posição. 
 
A continuidade da ligação às universidades em Portugal abrindo espaço para a co-criação de projectos 
tecnológicos e como fonte de recrutamento futuro é muito importante.  
 
Também fomos informados que já foi assinado um memorando de entendimento com a Ericsson para o 
desenvolvimento e aceleração da 5G, onde nos foi explicado, que a ideia é desenvolver projectos ligados a 
arquitecturas de redes virtuais de software e sistemas de acesso para a rede 5G e futuras evoluções. 



   

 
Foi lembrado que a PT Inovação inventou há 22 anos um conceito que veio revolucionar o mercado: o 
cartão pré-pago que é actualmente utilizado por 37 milhões de pessoas em todo o mundo. 
 
A Delegação do STPT ficou agradada com o que viu e com o que ouviu! 
 
Apercebemo-nos perfeitamente da tranquilidade e liberdade de acção daqueles trabalhadores (em 
contraste com outros serviços e sectores da PT) numa causa em que acreditamos. A tecnologia das 
telecomunicações ao serviço das pessoas! 
 
Disse, no final da visita, o Director Geral Alcino Lavrador “há muita gente no mundo a fazer coisas como 
nós fazemos mas nós somos os melhores”. 
 
O STPT concorda absolutamente! 
 

 
          A Direcção  


