
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

REUNIÃO COM A MANPOWER 
 

No seguimento da nossa reunião de 20 de dezembro 2016, com os presentes, coordenador geral da 
Manpower Cândido Ferreira, coordenadores, Luís Ferreira, Hélder Rodrigues e Rui Castro, dirigente sindical 
José Rodrigues, José Cunha e delegados sindicais Catarina Bravo e Joana Gonçalves foram tratados os 
seguintes assuntos dos quais damos conhecimento aos nossos associados: 
 

 Resolução e confirmação da proposta de escalas para o natal, 24 e 25, e para o ano novo, 31 e 1  
A ManpowerGroup Solutions (MGS), aceita e saúda a forma proactiva com o Sindetelco abordou este 
tema, reiterando, que o sucesso desta iniciativa poderá determinar a aplicação deste modelo colaborativo 
para ações futuras, nomeadamente gestão dos feriados e marcação de férias de 2017. 

 

 Confirmação da uniformização do subsídio de alimentação  
A MGS confirma a sua aplicação com efeitos a 01 de Janeiro de 2017. 

 

 Questões relativas à iluminação e aquecimento da sala de pausa/refeitório nos períodos noturnos e 
durante o final de semana  
A MGS já endereçou o tema à MEO/Altice sendo previsível uma resposta nos próximos dias. 

 

 Alteração do dia de abastecimento das máquinas de snacks e água no sentido de evitar a escassez 
durante o fim de semana  
A MGS já endereçou o tema à MEO/Altice sendo previsível resposta nos próximos dias. 

 

 Confirmação do pagamento das horas noturnas  
É princípio fundamental da MGS o estrito cumprimento da legislação laboral, pelo que vamos efetuar o 
levantamento das situações em falta, estando prevista a sua regularização no final do mês de Janeiro. 

 

 Possibilidade de escolha em relação ao pagamento das horas extra em período de descanso  
A MGS confirma a possibilidade de escolha, reiterando que o pagamento deverá ser sempre a opção por 
defeito. 

 

 Reforço do pedido de novas formações e briefings (no que toca a novos equipamentos e produtos)  
A MGS vai efetuar um levantamento das necessidades de formação para aplicar sessões de refresh a todos 
os colaboradores. Para situações futuras, a MGS já endereçou o tema à MEO/Altice para que nos forneçam 
a informação atempadamente, de forma a que seja efetuada a formação contínua prévia a todos 
colaboradores. 

 

 Confirmação da alteração do sistema de incentivos (FOT) 
O novo modelo de incentivos (em value) entrará em vigor a 01 fevereiro, pelo que durante o mês de 
Janeiro serão efetuadas sessões de esclarecimento a todos colaboradores. 

 

 Proposta para formações pós laborais remuneradas (Inglês e Francês)  
A visão que temos dos movimentos sindicais, é que para além de um canal privilegiado para a discussão 
dos temas relacionados com os colaboradores de uma organização, devem também por si contribuir para o 
seu crescimento profissional e desenvolvimento humano. O Sindetelco, através desta iniciativa, demonstra 
inequivocamente que possui uma visão inovadora totalmente orientada para o desenvolvimento dos seus 
associados. A MGS para além de saudar esta iniciativa, compromete-se a criar todas as condições junto dos 
seus colaboradores que garantam o sucesso destas formações. 

                                                                            COMUNICADO  31/SN/2016 

 

Lisboa, 21 de Dezembro de 2016                                                                                  O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 

 


