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NA ALTICE PORTUGAL 
A LUTA VAI ENDURECER CONTRA OS 

DESPEDIMENTOS COLECTIVOS “SELVAGENS” 
NINGUÉM ARREDA PÉ DO POSTO DE TRABALHO 

COMO É POSSÍVEL? As ORTs começaram hoje a receber comunicações de trabalhadores a quem os 
“capatazes” estão a dizer: 

 Para entregarem a ferramenta e o carro. 
 Que amanhã já não precisam de comparecer ao serviço, que estão dispensados da actividade. 
 Intimidando os trabalhadores e exercendo sobre eles uma pressão que é claramente “assédio 

moral” e como tal vai ser tratado.     

Então a CT ainda não foi informada oficialmente da relação dos “indesejados” e já os “capatazes” 
sabem quem são? 

Foram eles que os indicaram e já sabem que a relação foi aceite. 

Como é possível tanta falta de respeito e desumanismo por quem trabalha honestamente, atitude 
que começa no CEO e acaba nos “capatazes”? 

QUEREM GUERRA VÃO TÊ-LA, A TODOS OS NÍVEIS E COM A DIMENSÃO NECESSÁRIA. 

ORIENTAÇÃO DA FRENTE SINDICAL AOS TRABALHADORES: 

 A dispensa de actividade não pode ser dada verbalmente, por isso devem recusá-la. 
 A entrega das ferramentas também não pode ser exigida verbalmente, porque amanhã os 

“capatazes” podem vir solicitá-la de novo, porque quem se presta a tamanho servilismo, é 
capaz de tudo. 

Ainda quanto à dispensa de actividade, nenhum trabalhador a deve aceitar, por isso devem 
comparecer no seu posto de trabalho. 

Se algum capataz vos tentar impedir, devem de imediato chamar a intervenção da GNR e da ACT.  

As ORTs não vão permitir que a COMEX e os seus acólitos brinquem com a dignidade dos 
trabalhadores. 

QUEM SEMEIA VENTOS, COLHE TEMPESTADES. 

As ORTs e os trabalhadores, em conjunto e unidos, vamos derrotar este vergonhoso, cruel e 
desumano crime de Despedimento Colectivo, como derrotámos a Transmissão de Estabelecimento. 

Razões  acrescidas para uma grande LUTA no dia 21 de Julho. Face a tudo o que a COMEX tem vindo 
a fazer ao longo dos tempos, situação agravada com a tentativa do Despedimento Colectivo, 

sobejam razões para que o dia 21 de Julho de 2021, seja outro dia histórico como o foi há 4 anos. 

URGÊNTE: Face a mais uma atitude inqualificável da COMEX de cortar o acesso à comunicação dos 
trabalhadores, impedindo o contacto destes com os sindicatos, sugerimos a cada trabalhador que 
crie um e-mail pessoal e o transmita ao seu sindicato. 

 

TRABALHADOR DO GRUPO ALTICE PORTUGAL. 

É TEMPO DE LUTA DURA. 

VAMOS UTILIZAR TODAS AS FERRAMENTAS AO NOSSO ALCANCE. 


