
Altice quer contratar
500 jovens licenciados
em Portugal até 2020

Telecomunicações. Dona da Meo quer levar três
dezenas de fornecedores nacionais para os mercados
onde o grupo de Patrick Drahi está presente
ANA MARCELA

A Altice quer levar 30 fornecedores portu-
gueses para os mercados externos onde o

grupo dono daMeo está presente e contra-
tar, em três anos, 500 jovens recém-licen-
ciados em áreas fundamentais para pro-
mover a transformação digital da operado-
ra, anunciou Cláudia Goya, CEO da Altice
Portugal, num encontro com jornalistas,
enumerando os compromissos do grupo
francês com Portugal. Merca-
do onde "investiu mais de mil
milhões de euros desde que
adquiriu a PT", sobretudo na
infraestrutura e em inovação.

"Pretendemos contratar
500 jovens recém-licenciados
até 2020", em áreas como data
scientist, dataanalitycs, entre
outras "competências novas
para vingarmos neste mundo
de transformação digital". Para
isso, a operadora estabeleceu
com a Universidade Nova de
Lisboa, o Instituto Superior
Técnico e a Universidade de
Aveiro "protocolos que vão
permitir agilizar transformação"

'ÂAltice tem o compromisso de criar em-
prego qualificado em Portugal", frisa Cláu-
dia Goya. Em2015, lembra, anunciaram
que iriam criar quatro mil empregos em call
centers. "Praticamente estamos a meio des-
se objetivo, com 1600 postos de trabalho
criados" em "zonas onde estamos a contri-
buir para a redução das assimetrias". No
âmbito da expansão da rede fibra -querem
ligar até 2020 um total de 5,3 milhões de ca-
sas, objetivo que têm "boas condições de
antecipar" - diz que já foram criados 2000

empregos diretos e indiretos.
Armando Pereira, português cofundador

do grupo Altice, quando confrontado com o
facto de as contratações nos call centerses-
tarem a ser feitas via Randstad, empresa de
trabalho temporário, afirmou que as pes-
soas "têm um contrato de duração indeter-
minada". E que, com as duas empresas en-
tretanto criadas no país, para a expansão da
rede, resultou em dois mil empregos. "Os

postos de trabalho que criamos aqui são
muito mais do que os que estão a ser trans-
feridos", garantiu, numa referência aos 155
trabalhadores já transferidos através de

transmissões de estabeleci-
mento, processo contestado
pelos sindicatos e que jámoti-
vou propostas de mudança da
lei do trabalho. "A transferência
é de uma companhia para ou-
tra -internas (ao grupo) e ex-
ternas -, estes têm trabalho
porque lhe estamos a dar tra-
balho que era feito interna-
mente."

"Vamos abrir portas a 30
fornecedores portugueses de
referência aos mercados in-
ternacionais, para que pos-
sam ser fornecedores oficiais
da Altice em outras geogra-

fias", adiantou Cláudia Goya. Fornecedores
em áreas de negócio como lojas de marca
única- o grupo está até ao segundo trimes-
tre de 20 1 8 a implementar a marca única
nos dez países onde está presente -, redes e
infraestruturas. "Queremos triplicar o nú-
mero de startups apoiadas pela Altice", de
cerca de 30 para um total de 100, bem como
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criar o projeto Startup: de Lisboa ao Mun-
do. Este abrirá por ano a 50 startups nacio-
nais mercados como EUA, França e Israel.
"A Altice vai implementar rede fibra made
in Portugal [no Altice Labs, em Aveiro] já a

partir do próximo ano" nos EUA e em Fran-

ça, garante .


