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UNIÃO DE SINDICATOS DA ALTICE 
Comunicado de Imprensa 

 

DESPEDIMENTO COLECTIVO NA ALTICE PORTUGAL 

REVISÃO DO ACT E AUMENTOS SALARIAIS 
 

Foi posto a circular, a partir do meio da tarde de hoje, pelo jornal EXPRESSO online, em 

que outros órgãos de comunicação social se suportaram, a informação de que a Altice 

Portugal teria feito chegar a alguns sindicatos a informação de que estaria “disponível 

para negociar em julho um novo Contrato Coletivo de Trabalho”. 
 

Esta notícia, dada assim, distorce a verdade dos factos, que importa esclarecer, pela ordem 

cronológica mais recente. 
 

Em 25 de Junho, 6ª Feira última, à União de Sindicatos da Altice, representativa de 6 

sindicatos actuantes no universo das empresas da Altice Portugal, foi dada resposta 

formal, pela Empresa, a um ofício de 1 de Junho em que era solicitada uma reunião para 

discutir, nomeadamente, aumentos salariais, regulamentação do teletrabalho, e a 

avaliação de desempenho em vigor com conexão no evoluir das carreiras profissionais. 
 

Nessa resposta foi dada a indicação de que “… as empresas se comprometem a iniciar o 

processo de negociação do Acordo Coletivo de Trabalho da Altice Portugal no mês de 

Julho de 2021, em data e hora a confirmar oportunamente, …”. 
 

Aliás o mesmo já tinha sido referenciado às Associações Sindicais, em 22 de Junho, há 6 

dias, pelo CEO Alexandre Fonseca, ao prometer aumentos salariais para 2022, como que 

em compensação pelo despedimento colectivo nesse dia anunciado. 
 

O que hoje se passou foi que a Altice Portugal respondeu a outros 6 sindicatos com 

intervenção nas empresas, os da Frente Sindical, e que em 27 de Maio último tinham feito 

oficialmente uma proposta de revisão salarial, cujo prazo de resposta terminava em 27 de 

Junho, ontem, de acordo com a legislação aplicável, no caso, o previsto no Código do 

Trabalho. 
 

Depois importa também corrigir outra informação, a que diz respeito à audição 

parlamentar apontada na peça jornalística. 
 

Assim, na próxima 4ª Feira, dia 30 de Junho, indicado para as 17H30, após a sessão 

plenária da Assembleia da República, as 6ª e 10ª Comissões Parlamentares, 

respectivamente da Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, e do Trabalho e 

Segurança Social recebem conjuntamente em audição 13 Estruturas de Representação 

Colectiva de Trabalhadores da Altice Portugal, a Comissão de Trabalhadores e 12 

Associações Sindicais, por videoconferência.  
 

Lisboa, 28 de Junho de 2021 
 

As Associações Sindicais da União de Sindicatos da ALTICE Portugal 


