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Lisboa, 2018/05/29 
 
 

Altice Portugal repõe a verdade dos números do relatório 
da ANACOM 
 
 
Após tornado público um relatório da ANACOM sobre Comunicações nas Zonas 
Afetadas pelos Incêndios e por este relatório ter sido construído na base de 
informação objetiva, clara e transparente, fornecida sobretudo pela Altice 
Portugal, esta lamenta e não pode admitir a comunicação enviesada daquela 
informação transmitida pelo Regulador à Comunicação Social.  
  
Nesse sentido, a Altice Portugal vê-se obrigada a repor a verdade dos factos 
alicerçada nos números que comunica ao Regulador semanalmente. Assim, a 
Altice Portugal reafirma que reconstruiu até ao dia 4 de janeiro de 2018, toda a 
rede fixa e móvel ardida e que afetou cerca de meio milhão de clientes.  
  
A Altice Portugal tem vindo a proceder à totalidade das religações dos serviços, 
permanecendo pendentes unicamente as que se referem a agendamentos já 
efetuados e acordados com os próprios clientes (durante os próximos meses, a 
pedido desses, de acordo com a sua disponibilidade), ou que careçam de análise 
por parte do cliente, não havendo assim qualquer processo de religação em falta, 
por responsabilidade da Altice Portugal, desde 30 de abril. Ou seja, qualquer 
interpretação que se faça no sentido de invocar falta de reposição de 
comunicações por responsabilidade da Altice Portugal, é uma interpretação que 
não corresponde à verdade, essencialmente pelo facto de as religações 
agendadas só não estarem concretizadas por carecerem de disponibilidade de 
agenda dos clientes em causa ou de resposta destes. De salientar que 
permanecem ainda incontáctaveis (apesar das inúmeras tentativas e dos vários 
editais disponibilizados para o efeito nas Juntas de Freguesia afectadas em 
Fevereiro último) alguns clientes. De relembrar, que a clara maioria destes 
clientes são cidadãos emigrados, habitantes sazonais ou ainda casos que 
respeitam a segundas habitações.  
  
A Altice Portugal reafirma que todos estes factos são do conhecimento do 
Regulador, pelo que a sua omissão desvirtua a leitura correta e verdadeira dos 
dados que de forma transparente, semanalmente, lhe são comunicados. É 
entendimento da Altice Portugal que este tipo de postura em nada beneficia o 
Consumidor e o Setor das Comunicações, bem como poderá configurar um amplo 
extravasar das competências do Regulador. 
 
Não pode a Altice Portugal deixar de notar que apenas alguns dias após o 
Regulador ter vindo a público colocar em causa o Contrato de Concessão de 
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Serviço Universal de Comunicações Fixas, entre o Estado Português e um outro 
Operador (no montante de cerca de 9,5M€, tendo apenas 2 clientes activos), não 
seja referido neste relatório que a obrigação legal de disponibilização de Serviço 
de Comunicações Fixas a estas populações, bem como a todos os portugueses, 
compete a esse Operador no âmbito das suas obrigações como prestador de 
Serviço Universal.  
  
De recordar que em todo este processo estiveram envolvidos no terreno mais de 
um milhar de operacionais que atuaram perante um cenário de total destruição: 
mais de 3500km de cabo ardido e mais de 45 mil postes ardidos.. 
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