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UNIÃO DE SINDICATOS DA ALTICE 
 

Nota de Imprensa 
 

DESPEDIMENTO COLECTIVO NA ALTICE PORTUGAL 

REUNIÃO COM 6ª COMISSÃO PARLAMENTAR DA 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA (ECONOMIA, INOVAÇÃO, 

OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO) 
 

Foi posta a circular há menos de uma hora uma notícia que não reproduz na totalidade o 

que se passou ao final da tarde na audição havida na 6ª Comissão Parlamentar. 
 

Na verdade, além dos Sindicatos mencionados na peça jornalística também estiveram 

presentes na reunião, e intervieram, quatro das seis Associações Sindicais que fazem parte 

desta União de Sindicatos da Altice Portugal: o Sindicato Democrático dos Trabalhadores 

dos Correios, Telecomunicações, Media e Serviços (SINDETELCO), o Sindicato 

Nacional dos Quadros das Telecomunicações (TENSIQ), o Sindicato das Comunicações 

de Portugal (SICOMP) e o Sindicato Nacional dos Transportes, Comunicações e Obras 

Públicas (FENTCOP). 
 

Cada representante destas estruturas representativas de trabalhadores manifestou a sua 

estranheza e preocupação pela anunciada intenção da Altice Portugal vir brevemente a 

proceder a um despedimento colectivo de cerca de 300 trabalhadores. 
 

Foi dado, por nós, nota às senhoras e aos senhores deputados acontecimentos muito 

recentes, de hoje, em que gestores deram a conhecer a mais de uma centena de 

trabalhadores que os mesmos estavam na listagem para serem contactados pelos recursos 

humanos, tendo em vista a sua saída da Empresa, e isto de um modo agressivo quanto à 

forma como foi feita a abordagem e comunicada a situação. 
 

Tudo isto sem ter a Altice Portugal dado início aos procedimentos legais para estas 

situações previstos, nomeadamente junto da Comissão de Trabalhadores, com a entrega 

da fundamentação, critérios para seleccionar uns trabalhadores e não outros como público 

alvo, entre outros requisitos. 
 

A União de Sindicatos da Altice solicitou nesta audição a melhor intervenção da 

Comissão Parlamentar, do mesmo modo que o irão fazer nos dias que se seguem em 

audiências concedidas pelos vários Grupos Parlamentares da Assembleia da República. 
 

Lisboa, 30 de Junho de 2021 
 

 

As Associações Sindicais da União de Sindicatos da ALTICE Portugal 


