
Os trabalhadores da Portugal Telecom (PT) realizam 

frente unida contra multinacional francesa Altice 
 

 

 

A Altice é uma multinacional vinda 

de França, Estados Unidos e Israel que 

acabou por se apropriar, em 2015, da 

Portugal Telecom (PT) – aquela que foi 

uma das maiores empresas de ponta, 

internacionalmente reconhecida – e do 

imprescindível sector estratégico das 

telecomunicações em Portugal.  

O processo de privatização da PT 

foi iniciado em 1995, no quadro da política 

de desmantelamento das conquistas da 

revolução proletária iniciada em 1974, e à 

luz das directivas decorrentes do Tratado 

de Maastricht (a concorrência é livre e 

nada a pode obstaculizar) e terminado em 

2013 (1). 

Em dois anos, a Altice arrecadou 

lucros com a PT de mais de dois mil 

milhões de euros, mas quer ainda mais. O 

patrão da Altice disse, publicamente, que 

não gosta de pagar salários elevados e que 

pagará o mínimo. Encontra pela frente um 

sector de cerca de 10 mil trabalhadores 

(apesar de uma parte já ter contratos 

precários), numa empresa organizada, com 

estruturas sindicais e uma Comissão de 

Trabalhadores (CT). 

É o Coordenador da CT que afirma 

que a Altice quer libertar a PT de todos os 

encargos com os trabalhadores, utilizando 

todas as estratégias para poder realizar, 

para já, o despedimento de três milhares. 

Para isso, começou a deslocalizá-los para 

outras empresas, sem os direitos contidos 

nos contratos colectivos de trabalho, sem o 

os planos de saúde, «sem todo o modelo 

social que nós ajudámos a construir» – 

frase do Coordenador da CT. 

A CT e os sindicatos existentes na 

empresa organizaram a mobilização e a 

resistência, a nível nacional, conseguindo a 

vinculação a este processo das duas 

Centrais sindicais. 

No passado dia 21 de Julho, teve 

lugar uma greve nacional massiva e uma 

manifestação em Lisboa com milhares de 

trabalhadores da PT, encabeçada pelas 



duas Centrais sindicais, exigindo ao 

Governo que intervenha para impedir os 

despedimentos e preservar a existência da 

PT, que a Altice quer desmantelar. 

Na manifestação, as palavras de 

ordem mais gritadas pelos trabalhadores 

eram a proibição dos despedimentos e a 

renacionalização da PT. 

Uma manifestação que terminou 

com um sabor amargo para os 

trabalhadores, que esperavam do Governo 

outra resposta que não a de dizer que nada 

pode fazer senão aguardar pelas decisões 

das entidades reguladoras do trabalho. 

Note-se que o Governo se mostrou 

indignado e preocupado com a actuação da 

Altice, levando o Ministro dos Negócios 

Estrangeiros a afirmar: “Se fosse 

trabalhador da PT estaria a fazer greve 

nesta situação.” Trata-se do discurso 

habitual do governo do PS em todos os 

trabalhadores estão a ser atacados e o país 

a ser destruído, na continuidade da política 

efectuada pelos governos anteriores.  

Por isso se ouviram na 

manifestação desabafos como estes: 

“Isto termina assim? Vamos daqui 

de mãos vazias? E Agora?”. Foram os 

comentários de uma trabalhadora da PT, 

de Coimbra, dirigindo-se – de forma muito 

indignada – ao Coordenador da CT. 

“Não podemos deixar cair esta 

união aqui feita, temos que prosseguir” – 

afirmou um trabalhador da PT de Setúbal. 

Tudo está nas mãos das Centrais 

sindicais. Os trabalhadores estão pronto a 

lutar para salvar o seu posto de trabalho e 

todos os seus direitos contratuais, tal como 

os estão os trabalhadores de outros 

sectores quer do público quer do privado. 

O POUS foi a única organização 
política a distribuir aos manifestantes 
um comunicado (em anexo) dando a 
conhecera sua posição. Foi 
impressionante ver a reacção dos 
trabalhadores. Eles vinham ter com os 
militantes do POUS para pedir mais 
comunicados, encarregando-se eles 
próprios de o distribuir aos outros 
colegas presentes. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nota 

(1) Aquando do início da privatização deste sector, ficou ainda o direito de o Estado português 

poder interferir na vida da PT, através de uma “golden share” – cláusula que as multinacionais 

nunca aceitaram, mas que o Estado português foi apesar de tudo mantendo, mesmo quando o 

Tribunal Europeu deu razão àquelas. O Memorando da Troika de 2011 varreu tudo o que eram 

“golden shares” e, assim, a PT foi completamente privatizada em 2013. 

 


