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DIA 9 DE DEZEMBRO 
É DIA DE LUTA NACIONAL NA ALTICE - GREVE 

 

• PELA VALORIZAÇÃO DOS SALÁRIOS; 

• EM DEFESA DOS PLANOS DE SAÚDE. 
 

Os trabalhadores no activo e fora do activo, estão a ser confrontados neste ano de 2022 com um 

aumento do custo de vida galopante, sem medidas de controle tomadas pelo Governo e de uma 

inflação que ultrapassa já os 10% em Outubro de 2022, segundo o Instituto Nacional de Estatística. 

Esta inflação galopante degrada o nível de vida dos trabalhadores e faz perder, em termos reais, 

mais de 1,4 salários em 2022. Por cada 1000 euros de remuneração mensal o trabalhador perde 

102 euros por via da inflação. 

Além desta adversidade da perda do poder de compra, os trabalhadores no activo ou fora do activo 

e seus familiares, inscritos nos Planos de Saúde da Altice (Clássico, Corporativo Tipo I e Tipo II), 

enfrentam um brutal ataque aos seus direitos, através da tentativa dos donos da Altice e dos seus 

representantes na COMEX de impor, de forma unilateral, já a partir de 1 de Janeiro de 2023, um 

agravamento significativo nos co-pagamentos a cargo dos beneficiários e também um rol de 

exclusões de vários actos médicos, alguns tão necessários e importantes na protecção da doença 

e na defesa da saúde de todos, particularmente dos grandes doentes. 

A Adm. da Altice, não contente com todo o mal que tem feito aos trabalhadores, em relação à 

Saúde está a reduzir drasticamente Convenções com as Unidades de Saúde (Hospitais e Clínicas). 

A situação actual na Altice exige medidas imediatas para defender a valorização dos Salários e os 

textos actuais dos Planos de Saúde. 

A vida prova-nos que não há alternativa à Luta e que esta é decisiva para avançar, para aumentar 

salários e para defender os Planos de Saúde, razões indispensáveis para garantir um futuro melhor 

para os trabalhadores das empresas do Grupo Altice. 

É urgente uma política de gestão alternativa, que distribua a riqueza de forma justa, que respeite e 

valorize o trabalho e os trabalhadores. 

É inaceitável e quase criminoso que trabalhadores no activo, suspensos e pré-reformados e 

reformados/aposentados sejam confrontados com este injusto, inqualificável e imoral ataque aos 

Planos de Saúde, que se traduz num aumento das despesas, desproteção na doença e retrocesso 

das suas condições de vida. 

SALÁRIOS. É conhecida a exigência dos Sindicatos de Frente Sindical, que face à inflação 

galopante, em Junho apresentou uma proposta de aumentos salariais intercalares, à qual, a Adm. 

da Altice, de acordo com a sua atitude cada vez mais anti-sindical e anti-trabalhadores respondeu 

directamente com UM NÃO e teve igual comportamento na reunião de Conciliação, porque a Adm. 

só conhece um caminho para canalizar o dinheiro que vai sendo produzido por aqueles que, sendo 

tão mal tratados, ainda continuam a dar o melhor de si para quem tão mal os trata, que são os 

cofres dos donos da Altice. 

PRÉMIOS NÃO. Na “festa de Natal”, que este ano foi em Novembro, a Adm. da Altice anunciou a 

atribuição de um Prémio, pelos vistos aprendeu com o Governo, que prometeu um aumento nas 

Pensões de Reforma/Aposentação, mas depois, em vez de um aumento atribuiu um Prémio. 

Sabemos bem os objectivos que estão implícitos nos Prémios, que é não aumentar o Salário base, 

para impedir valores superiores quando se negociem os aumentos salariais e por isso a Frente 

Sindical diz “rotundamente Não a Prémios” e “Sim a aumentos nos Salários”. 



 

SINTTAV – SNTCT – STT – FE – SINQUADROS  

A ESTRATÉGIA DO CAPITAL. Na reunião de Conciliação realizada no Ministério do Trabalho no 

dia 2 de Novembro, a Altice não tinha dinheiro para os aumentos salariais intercalares, mas depois 

da Frente Sindical, na Tribuna Pública realizada nesse mesmo dia frente às Picoas, ter anunciado 

que o dia 9 de Dezembro era dia de Luta Nacional na Altice, então já apareceu dinheiro anunciado 

para "prémios". 

O objectivo é bem conhecido, procurar desmobilizar a Luta, mas os trabalhadores não vão no 

"canto da sereia" e saberão responder em conformidade face aos motivos da LUTA.    

Pelo exposto, o dia 9 DE DEZEMBRO IRÁ SER UM DIA NACIONAL DE LUTA NA ALTICE, para 

todos os Trabalhadores quer estejam no activo, na suspensão/pré-reforma, na reforma ou na 

aposentação. 

Serão também realizadas quatro Concentrações em frente aos edifícios da Altice nos seguintes 

locais: 

14.30h – Lisboa – Picoas, frente à sede da empresa 

14.30h – Porto - Tenente Valadim 

14.30h – Funchal - Avenida Zarco 

14.30h – Ponta Delgada - Praça Vasco da Gama 

PRÉ-AVISO DE GREVE. Como forma de protesto dos trabalhadores face à atitude de prepotência 

continuada da Adm. da Altice e para permitir a participação dos trabalhadores do activo nas 

concentrações, foi entregue pré-aviso de greve de 24 horas para o dia 9 de Dezembro, para as 

seguintes empresas: MEO Serviços de Comunicações e Multimédia, Altice Portugal, PT Cloud 

e Data Centerts, Altice Labs, PT ACS – Associação de Cuidados de Saúde, Fundação 

Portugal Telecom, Portugal Telecom Data Center, PT Contact e PT Sales, Tnord, Sudtel, Field 

Force Atlântico e Winprovit. 

Os Sindicatos da Frente Sindical vão organizar transportes para que os trabalhadores no activo e 

fora deste possam participar nas concentrações agendadas.  

Contacta o teu Sindicato. 

A venda de tudo quanto é possível continua. Com a ilimitada ganância em arrecadar todo o 

dinheiro possível para os cofres dos donos da Altice, a Adm. continua a vender tudo o que for 

possível, só não vende o Natal e o Ar porque não lhes pertence. 

Agora chegaram ao cúmulo de vender aquilo que era um Benefício Social ímpar para os 

trabalhadores, que foi a Colónia de Férias da Verdizela, obra construída pela Marconi.  

A estratégia é vender, vender, e alguns dos espaços que tenham de continuar a ser utilizados, a 

Adm. primeiro arrecada os muitos milhões e a seguir arrenda e paga esse encargo enquanto a 

Altice continuar em Portugal, (que esperamos seja por pouco tempo) que é incomparavelmente 

menos que a fatia arrendada.    

A ganância de arrecadar dinheiro para os donos da Altice, sobrepõe-se a tudo e por isso, a recusa 

de aumentos salariais, o brutal ataque aos Planos de Saúde, a degradação da Protecção na saúde 

com a redução sistemática de Convenções com as unidades de saúde e a venda da Colónia de 

Férias, é a continuada destruição do que resta daquela que foi a Grande e Saudosa PT e exige 

respostas sindicais em conformidade. 

ASSIM, ENQUANTO A ADM. DA ALTICE NÃO RECUAR NESTA POLÍTICA 

DESASTROSA; 

A LUTA CONTINUA NA EMPRESA E NA RUA. 

TRABALHADOR DO ACTIVO OU JÁ FORA DESTE: 

NO DIA 9 DE DEZEMBRO, DÁ O TEU CONTRIBUTO; 

VAMOS TODOS FAZER DESTE DIA 9, MAIS UM DIA DE LUTA HISTÓRICA 

NA ALTICE. 


