
 
 

 

INFORMAÇÃO ÙLTIMA HORA 

 

 

CONSTRANGIMENTOS IMPREVISTOS  

DECIDEM SUSPENDER A GREVE E A CONCENTRAÇÃO  

MARCADA PARA DIA 21 DE JULHO  FRENTE À SEDE DA ALTICE-PICOAS 

MANTENDO ESTA LUTA PARA DATA A ANUNCIAR 

EM DEFESA DOS PLANOS DE SAÚDE/ACS 

E MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 

As Organizações integrantes da Frente Sindical na Altice, reuniram e avaliaram as actuais 
condições para a realização de uma luta que se pretende ter uma forte expressão à dimensão dos 
objectivos que se pretende atingir e concluindo haver constrangimentos imprevistos em prejuízo da 
mobilização necessária, decidiram: 

1- Suspender a luta marcada para o próximo dia 21 de Julho na forma como estava 
anunciada (greve e concentração), tendo em conta: 

- O momento grave de intenso calor por todo o País que obrigou a um estado de contingência e 
presentemente a manter-se em estado de alerta e sem se saber qual a evolução futura,  

- A vaga de intenso calor que veio por razões óbvias impôr limitações à participação na luta, 
particularmente por parte dos beneficiários da ACS mais idosos, cuja adesão estava a ser 
significativa, 

- Os previsíveis estragos dos incêndios causados na rede de telecomunicações, ser muito 
importante não transferir para os trabalhadores qualquer responsabilidade de alguma situação que 
corra mal, tendo em conta os serviços prestados pela ALTICE em termos de telecomunicações à 
rede do SIRESP (Rede de Emergência Nacional), às Autarquias e às populações, 

 



 
 

- Por último, considerando ainda o facto de após o anúncio desta luta, a nova CEO da Altice ter 
anunciado a marcação de uma reunião com as estruturas sindicais, e independentemente da 
expectativa sobre a mesma, entende-se que até à nova marcação da data desta luta, este é um 
espaço que deve ser aproveitado para se exigir, dos responsáveis da ALTICE, as respostas às 
reivindicações dos trabalhadores; 

2 – As Organizações integrantes da Frente Sindical na Altice, decidiram de forma responsável 
face aos constrangimentos acima referidos, suspender a agenda da luta marcada para o 
próximo dia 21 de julho, com a plena garantia de um novo agendamento de luta para breve, 
mantendo naturalmente os objectivos, nomeadamente; 

-  No forte empenho na defesa dos Planos de Saúde dos Trabalhadores da Altice,  

- No alargamento do Plano Clássico a todos os trabalhadores 

-  Na necessidade urgente de aumentos salariais intercalares, para todos os Trabalhadores e em 
todas as empresas da Altice em Portugal, com efeitos a 1 de Julho de 2022. 

     3 - No entanto, não deixaremos de marcar o dia 21 de forma simbólica, com a entrega de um   
documento à Administração da ALTICE, com as questões para as quais se exige respostas na 
reunião de dia 25 de Julho com a CEO; 

 

4. A retomada da luta, na forma e momento, será decidida no quadro da análise dos resultados 
da reunião com a CEO do próximo dia 25 de Julho; 

  

5. Apelamos aos trabalhadores e reformados para que se mantenham informados e 
mobilizados, na defesa do aumento intercalar dos salários e pela defesa dos direitos 
referentes aos Planos de Saúde. 

  

 

A LUTA CONTINUA! 

 

 

Lisboa, 18 de Julho de 2022 


