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A LUTA CONTRA OS DESPEDIMENTOS CONTINUA! 

GRANDE CONCENTRAÇÃO DE TRABALHADORES 

JUNTO A SEDE DA ALTICE CONTRA OS 

DESPEDIMENTOS 

MANIFESTAÇÃO JUNTOU CERCA DE 1500 

TRABALHADORES 

 
No dia 21 os trabalhadores/as da Altice concentraram-se junto a sede da empresa na luta 

contras os despedimentos “políticos e criminosos” que a empresa decidiu fazer, usando os 

trabalhadores como bola de arremesso contra o governo e reguladores. 

Mesmo em tempo de pandemia os trabalhadores responderam positivamente a esta grande 

jornada de luta. Realizaram uma grande manifestação que saiu das Picoas até ao Ministério do 

trabalho passando no Ministério das Infra-Estruturas, tendo sido entregue a cada um destes, um 

memorando da situação que se vive na Altice e solicitando a reunião que o 1º Ministro tinha 

transferido para estes. 

Os trabalhadores reagiram com grande determinação e coragem e em unidade responderam 

com a luta pelo emprego e pelos seus direitos, contra o clima de medo e terror que a COMEX 

tem vindo a intensificar na empresa e não faltaram os “capatazes”, em total desrespeito pela 

Lei, a tentar travar a luta, com a tentativa de imposição dos serviços mínimos que não tinham 

sido negociados e por isso não existiam. 

Estes “capatazes” ainda não perceberam que a vida da roda não pára e mais cedo que mais 

tarde também lhes toca a eles. 

Contamos mais uma vez com o apoio da CGTP e da FECTRANS que desde a primeira hora 

tem estado com os trabalhadores da Altice. 
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FRENTE SINDICAL REUNIU NO DIA 28 DE JULHO 

No dia 28 os sindicatos da frente sindical reuniram para fazer o balanço deste processo 

criminoso que altice lançou sobre os trabalhadores. 

Os sindicatos têm a firme convicção para a continuação da luta na defesa dos direitos do 

trabalhadores/as e que é necessário continuar a dar toda a visibilidade possível a esta 

“criminosa” gestão que a Altice tem vindo a praticar nos últimos anos, sendo o Despedimento 

Colectivo o mais atroz de todos os ataques desferidos contra os trabalhadores. 

A Frente Sindical decidiu para os próximos dias: 

• Concentração junto ao Ministério da Economia dia 4 às 10h para entregar um 

memorando sobre a situação e solicitando ser recebida. 

• Pedido de reunião ao Presidente do PS, já que o Grupo Parlamentar ainda não 

respondeu ao nosso pedido de reunião. 

• Concentração/plenário dia 13 as 10h junto a residência oficial do 1º Ministro 

• Enviar oficio à UNI solicitando que intervenha junto do Parlamento Europeu 

A Frente Sindical informará periodicamente os trabalhadores de novas acções que se venham a 

realizar  

ACT NOTIFICA A ALTICE 

 A ACT encontra-se a realizar diligências junto da entidade empregadora MEO- SERVIÇOS DE 

COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SA, tendo esta sido notificada na passada sexta- feira, 

para, até dia 28/07/2021: 

Realizar os actos tendentes a dar cumprimento ao dever de ocupação efectiva dos referidos 

trabalhadores até à decisão final do despedimento, como forma de preservar a sua dignidade e 

integridade moral e, assim, lhes garantir boas condições de trabalho do ponto de vista psíquico. 

Sabe-se que a Altice, em mais um crime atentatório da dignidade dos trabalhadores, decidiu 

retirar funções a todos os que constam da “criminosa” lista de Despedimento Colectivo e em 

muitos casos, os que persistem legitimamente manter-se na empresa, não têm espaço 

reservado para isso. É caso para dizer, “arre que é demais”. 

Os trabalhadores devem informar os seus sindicatos se a empresa cumpriu com a notificação 

da ACT para que possamos intervir. 

A LUTA CONTINUA NA 

ALTICE E NA RUA! 
 

ESTÁ NA HORA DA ADM. E SEUS 

DONOS DE IREM EMBORA! 


