
 
 
 
 

OUTUBRO 

MÊS DOS CALL CENTERS 
O Secretariado Nacional do SINDETELCO associa-se 
novamente à campanha da UNI 2013 destinada a todos 
os trabalhadores dos Call Centers este ano subordinada 
ao tema, «Aumento salarial para os trabalhadores dos 
Centros de Atendimento».  
 

Nas últimas décadas, o modelo de crescimento económico, 
muito marcado pela globalização dos mercados, mas também 
por um capitalismo especulativo, colocou uma forte pressão 
sobre a competitividade dos países e sobre os salários.  
 

A moderação salarial, há muito defendida pelas instâncias 
comunitárias e pelo atual Governo como solução para o 
problema da fraqueza económica teve repercussões negativas 
nos trabalhadores. Esta não só não conduziu a melhores 
resultados económicos, como tem acentuado a pressão para a 
recessão económica, retirando poder de compra aos 
trabalhadores e gerando situações de pobreza e uma 
deterioração das condições de vida. 
 

A pressão para a descida dos custos de trabalho tem ainda um 
efeito perverso de acomodação de muitas empresas à 
manutenção da competitividade por esta via, não havendo 
portanto “estímulos” à modernização, inovação e reforço da 
capacidade técnica, ou seja, quase ignorando aqueles que são os 
novos fatores de competitividade. 

 

 
A melhoria da produtividade e competitividade são certamente essenciais para a melhoria dos 
salários, devendo-se apostar-se em fatores como a inovação e qualificação dos trabalhadores, 
como vem defendendo há muito o SINDETELCO.  

COMUNICADO  23/SN/2013 



Importa consciencializar o Poder Político, as Associações Patronais e conjuntamente com as Centrais 
Sindicais, que não é com políticas que assentam na precariedade e em políticas de salários baixos que 
se invertem as tendências de baixa produtividade e a qualidade do serviço.  
 

São estes trabalhadores dos Call Centers que atendem a setores desde o financeiro, serviços e 
telecomunicações, em que os clientes destas empresas necessitam de apoio e assistência. São estes 
trabalhadores qualificados que proporcionam o contato essencial entre a empresa e o cliente. 

O Secretariado Nacional do SINDETELCO defende: 
 

 Que estes trabalhadores, tendo em conta os largos períodos de formação a que são sujeitos 
para levarem a cargo tarefas complexas num dos setores com crescimento em todo o 
Mundo, possam usufruir de salários dignos e condizentes com a sua qualificação e 
produtividade. Estes trabalhadores devem ser remunerados acima e não abaixo do salário 
mínimo nacional. 

 Que as empresas devem proporcionar aos trabalhadores a formação profissional adequada 
e os conhecimentos necessários para que possam desenvolver competências nas suas 
carreiras e para que possam prestar um serviço de qualidade aos clientes.  

 Que as empresas deverão dar aos trabalhadores capacidade de decisão relativas ao seu 
próprio trabalho, nomeadamente, na redução do uso de guiões, mais opções quanto à 
escolha de horários de trabalho e a tempos de intervalo de pausa, limitação da frequência e 
intensidade da monotorização como meio para melhoria das suas performances e objetivos 
e não como forma sancionatória aos trabalhadores.  

 

O SINDETELCO entende que a luta dos trabalhadores passa pelo reforço do Diálogo Social e 
dinamização da Negociação Coletiva com os parceiros sociais para que se produzam acordos nos 
setores em que estes se encontram suspensos. Ou sendo nulas as contratações coletivas, exigir a 
alguns empregadores que ultrapassem meras declarações de intenção e que concretizem nas mesas 
negociais acordos sobre convenções coletivas, como pilares essenciais para a defesa do emprego e 
das condições de trabalho. 
 

Cabe aos parceiros sociais o estabelecimento de pactos bilaterais visando a promoção e dinamização 
da negociação coletiva prevenindo e colmatando a existência de vazios de regulamentação mas 
também é dever do Governo fornecer as condições indispensáveis de apoio ao diálogo, cumprindo 
com efetividade a legislação. 

Defendemos ainda: 
 

 Que é fundamental a participação do SINDETELCO no Diálogo Social Europeu no quadro do 
Comité de Diálogo Social do Trabalho Temporário.  

 Que se promova a transposição por via da negociação coletiva dos acordos do Diálogo Social 
Europeu.  
 

Li          LISBOA, 22 de Outubro de 2013                                      O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 
 

NOTA IMPORTANTE: O email do SINDETELCO foi alterado para geral@sindetelco.pt  
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