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Altice/PT reforça compromisso com portugueses afetados 
pelos incêndios 
 
 
 
A Altice/PT anunciou hoje um conjunto de medidas que procuram minimizar os efeitos dos 
incêndios que assolaram Portugal em 2017 e que reforçam o compromisso da empresa para com 
os portugueses. Numa reunião extraordinária do Comité Executivo da empresa, que  se realizou 
em Pedrógão Grande, foram anunciadas medidas que vão ao encontro das necessidades das 
populações e empresas das zonas afetadas. 
 
Por forma a garantir a rápida recuperação dos serviços  afetados pelas duas vagas de incêndios , 
foi ativado, à data, um Gabinete Especial de reposição de serviços, para coordenar todos os 
esforços desenvolvidos no terreno, desde os mais de 1000 técnicos , à cedência de telefones 
satélite VSAT para servir as comunidades locais , à colocação de unidades móveis em pontos 
estratégicos para reforço de meios da Proteção Civil ou a implementação de feixes hertzianos 
para recuperação de infraestruturas fixas e móveis e como solução de contingência para serviços 
prioritários. 
 
Compromisso de investimento e apoio nas zonas afetadas pelos incêndios 
 

Ciente da responsabilidade que tem enquanto impulsionadora da economia local e do bem -estar 

das populações, a Altice/PT anunciou hoje várias medidas com impacto local e nacional:  

 

- Reposição de rede de cobre ardida por fibra ótica  

Há dois anos a Altice/PT assumiu o compromisso de dotar o país da mais avançada rede de fibra 

ótica, com 5.3 milhões de casas passadas até 2020. Um compromisso com todo o país, mesmo 

nas zonas mais remotas. É reforçado hoje esse compromisso ao anunciar a reposição de uma 

parte significativa da rede de cobre ardida, por uma nova rede de fibra ótica, nas zonas mais 

afetadas. 

 

Mais de 1000 km de rede de cobre serão substituídos, em 22 concelhos dos distritos de Castelo 

Branco, Coimbra, Guarda, Viseu e Leiria. De salientar que a maioria destes concelhos ficará com 

cobertura de fibra superior a 50%.  

 

- Instalação de rede de fibra em Canal Técnico Rodoviário 

Constituição de um grupo de trabalho entre Altice/PT e a Infraestruturas de Portugal, com o 

patrocínio do Ministério do Planeamento e Infraestruturas, no sentido de promover o enterramento 

da rede de fibra ótica aérea, para o canal técnico rodoviário, vulgo condutas, onde e na extensão 

possível. 

 

Após um trabalho de cooperação e entendimento entre todas as partes, é hoje anunciado que 

serão utilizados, numa primeira fase, cerca de 265km de canal técnico rodoviário na região do 

Pinhal Interior, para passagem de rede de fibra ótica da Altice/PT. Como anteriormente anunciado 

entre as partes, e apesar da infraestrutura de condutas existente não estar ainda preparada para a 

capilaridade desta rede, assume-se o compromisso de nas zonas possíveis se instalar 

infraestrutura subterrânea. 
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- Responsabilidade social 

O compromisso com as áreas afetadas, passa não só pela recuperação dos serviços, mas 

também por várias ações de responsabilidade social: 

 

 Doação de 500 peças de mobiliário de escritório aos quatro concelhos com mais 

empresas afetadas: Oliveira do Hospital, Oliveira de Frades, Mira e Santa Comba Dão; 

 

 As linhas solidárias  promovidas pela Altice/PT angariaram desde junho, mais de 1.6 

milhões de euros a favor das  vítimas dos incêndios. Valores já entregues às entidades 

que farão a gestão das necessidades junto daqueles que foram afetados; 

 

 Através dos “Pontos T”, os clientes MEO doaram 10.300 euros para as vítimas dos 

incêndios de Pedrógão Grande, numa ação de troca de pontos com a AMI. 
 

Para Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal, “No Verão de 2017 os incêndios em Portugal 

tomaram proporções imprevisíveis e com consequências dramáticas para os portugueses. A 

Altice/PT não podia ficar indiferente e de imediato acionou todos os dispositivos técnicos e 

humanos para enfrentar esta situação, numa perspetiva de recuperação de serviços e de 

responsabilidade social. Hoje, em Pedrógão Grande, anunciámos um conjunto de medidas 

adicionais para continuar a promover o apoio às populações afetadas e aos municípios. Medidas 

que serão estendidas ao ano que vem, promovendo a proximidade, modernizando redes e 

aumentando capilaridade.” 
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