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Setembro de 2022 

ALTICE COMUNICA AS ALTERAÇÕES QUE PRETENDE 

IMPOR AOS PLANOS DE SAÚDE 

ASSIM NÃO, SENHORES DONOS DA ALTICE! 
 

Transmitir más notícias em período de férias é uma marca já conhecida da gestão Altice, pois 

foi no Verão de 2017 que avançou com a Transmissão de Estabelecimento de 155 

trabalhadores, foi no Verão de 2021 que avançou com o despedimento Colectivo de 203 

trabalhadores (número final) e que pretende apanhar os trabalhadores e suas ERCT 

ausentes. 

 

Agora em 2022, a Altice aproveitando a época de férias por excelência (Agosto), enviou uma 

comunicação aos beneficiários dos Planos de Saúde (Clássico, Corporativo Tipo I e Tipo II) a 

comunicar as malfeitorias que pretende impor a partir de Janeiro de 2023 nos mesmos. 

 

Mais uma vez, usando os argumentos falaciosos da sustentabilidade e do aumento dos 

custos incomportáveis na saúde, mas todos sabemos que a Altice o que pretende é transferir 

responsabilidades e custos da empresa para os beneficiários. 

 

POR NECESSIDADE (SERVIÇO DA DÍVIDA DEVIDO AO AUMENTO DAS TAXAS DE 

JURO) OU POR OPORTUNIDADE (VALORIZAÇÃO DA EMPRESA À CUSTA DA VENDA 

DE PATRIMÓNIO, DE FATIAS DO NEGÓCIO E DA REDUÇÃO DAS 

RESPONSABILIDADES FUTURAS) PREPARAR A ALTICE PARA A VENDA É 

VERDADEIRO OBJECTIVO DOS DONOS E ESTAS ALTERAÇÕES AOS PLANOS DE 

SAÚDE FAZEM PARTE DESSA ESTRATÉGIA. TUDO O RESTO É CONVERSA FIADA! 
 

Este ataque só tem o objectivo de aumentar de forma exponencial o valor da empresa numa 

futura venda ou melhorar o quadro financeiro numa renegociação da dívida da Altice (dívida 

monstruosa que passa dos 50.000 milhões de euros se considerarmos a Altice USA), mesmo 

que para isso destrua a vida de muitos trabalhadores e ex-trabalhadores desta casa. 

 

Porque os donos da Altice e a gestão que implementa através das decisões a estratégia por 

eles definidas estão-se nas tintas com os malefícios das suas decisões, nomeadamente 

querem acabar com a componente solidária nos Planos de Saúde (quanto mais se ganha 

mais se paga de quota e quanto mais doente se é mais cuidados de saúde se tem), os 

trabalhadores têm de tomar nas suas mãos a defesa dos seus direitos e agir em conjunto com 

os Sindicatos da Frente Sindical na defesa dos Planos de Saúde e na exigência da 

valorização dos salários (a exigência de aumentos intercalares num ano em que a inflação 

está em 9%, dados do INE a 31 de Agosto, continua a ser uma prioridade para os Sindicatos 

da Frente Sindical). 
 

SINDICATOS DA FRENTE SINDICAL TÊM OS SEUS ADVOGADOS A 
TRABALHAR NA VERTENTE JURÍDICA 

 

Esta Luta de “emergência social” será travada na Empresa, na Rua e nos Tribunais (caso as 

alterações unilaterais avancem, iremos também demonstrar que as mesmas não podem ser 

implementadas sem o acordo das ERCT e dos beneficiários). 
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A Frente Sindical que está a organizar a defesa dos beneficiários dos Planos de Saúde 
(activos e não activos e de todos os familiares inscritos), através da mobilização e da 
denúncia pública, não descorou a vertente jurídica e já trabalha em futuras ações contra as 
alterações unilateralmente anunciadas, caso a Luta de massas não obrigue a Altice a recuar. 
 

BENEFICIÁRIO, QUANDO TE PEDIREM DOCUMENTAÇÃO PARA 

VALIDAR AS ALTERAÇÕES QUE A ALTICE PRETENDE DEVES 

ENVIAR UMA DECLARAÇÃO CONJUNTAMENTE COM OS 

MESMOS A ASSUMIR OPOSIÇÃO 
Sempre que os beneficiários forem confrontados com o pedido de documentos pela Altice 

ou pela ACS para validar a sua inscrição ou atualizar a situação num contexto das 

alterações anunciadas, os documentos devem ser acompanhados de declaração a 

transmitir que o envio da documentação solicitada não implica a concordância do 

beneficiário às alterações ao seu Plano de Saúde. 

Nota importante: Deve ser enviada cópia da declaração para o 

Sindicato onde está associado. 
 

DECLARAÇÃO 

Exmos. Senhores, 

Nome…., beneficiário do Plano de Saúde… n.º ----, respondendo à comunicação de Vexas. De ……….., venho 

transmitir o seguinte: 

1. Não dou o meu acordo às alterações introduzidas de forma unilateral pela Empresa no Plano de Saúde, 

no qual me inscrevi através de ficha de inscrição; 

2. No entanto, e com o único objetivo de evitar maiores prejuízos para os beneficiários-inscritos, envio os 

elementos/documentos que me foram solicitados para o efeito; 

3. Esta posição não envolve, porém qualquer acordo ou aprovação às referidas alterações, pelo que reservo 

o direito de poder vir a impugná-las, se for caso disso, inclusive pela via judicial. 

Sem outro assunto, subscrevo-me 

Assinatura conforme BI/CC 

 

Sabemos que esta “BATALHA VAI SER DURA”, mas tem de ser travada pois está em causa 
a defesa dos Planos de Saúde, o futuro da ACS e no limite a vida dos beneficiários. 
 

BENEFICIÁRIO DOS PLANOS DE SAÚDE, TRABALHADOR ACTIVO, 

SUSPENSO, PRÉ-REFORMADO, REFORMADO/APOSENTADO ESTÁS 

CONVOCADO PARA OS PLENÁRIOS QUE A FRENTE SINDICAL IRÁ 

REALIZAR E QUE BREVEMENTE SERÃO CALENDARIZADOS, PARA EXIGIR 

OS AUMENTOS SALARIAIS E BARRAR O CAMINHO ÀS ALTERAÇÕES DOS 

PLANOS DE SAÚDE. 

 

A LUTA CONTINUA, NA EMPRESA E NA RUA! 


