
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

DIÁLOGO COM A MANPOWER GROUP EXISTE! 
 

No quadro da boa relação, transparente e leal, entre parceiros responsáveis, ficou a disponibilidade de nos 
reunirmos sempre que tal se justificasse. 
 

Nesse sentido, o SINDETELCO e a MANPOWER GROUP SOLUTIONS (MGS) reuniram na nova sede sita nas 
Torres de Lisboa, num edifício recente e com umas magníficas instalações, que incluem a administração, 
serviços administrativos, refeitório da própria empresa e um call center. Presentes pela MGS estiveram o 
country manager Nuno Gameiro e o director Rui Teixeira, pelo SINDETELCO, o secretário-geral José 
Arsénio, o secretário-geral adjunto José Rodrigues, responsável das Relações de Trabalho e os secretários 
nacionais Maria Guerra e José Cunha.  
 

A reunião decorreu num clima muito cordial e respeitador das responsabilidades de cada uma das partes 
envolvidas, de acordo com a prática do excelente Diálogo Social que sempre caracterizou a MGS.  O 
SINDETELCO abordou algumas questões laborais que são alvo de comentários recolhidos em vários locais 
de trabalho tendo, no entanto, o mesmo denominador comum: 
 

No domínio da contratação colectiva 
Para a MGS é um tema manifestamente com interesse, a discussão dum contrato coletivo que abranja 
todas as empresas do sector. 
 

Subsídio de transporte isento de descontos para os trabalhadores 
A MGS está disponível para analisar, no quadro legal, esta proposta remetendo para breve sua decisão.  
 

Dia de Aniversário para todos os trabalhadores 
A MGS reconheceu que esta proposta é interessante e uma oportunidade da empresa estar perto dos seus 
trabalhadores no seu dia de aniversário, remetendo-nos para muito breve a sua decisão. 
 

Atualização do subsídio de refeição 
A MGS estará disponível para discutir o aumento do valor do subsídio de refeição, se a conjuntura com os 
seus clientes assim o permitir. 
 

Concursos internos  
A MGS dará sempre a conhecer a todos os seus trabalhadores todos os concursos internos existentes. 
 

Confirmação do pagamento do suplemento nos subsídios das horas noturnas 
É princípio fundamental da MGS, o estrito cumprimento da legislação laboral, tendo solicitado o apoio do 
sindicato para encontrar as situações em falta para uma rápida regularização. 
 

Coordenação e Supervisão 
A MGS realça a importância desta matéria tendo já em curso uma aplicação transversal a toda a empresa.  
 

COMITÉ EUROPEU EMPRESA MANPOWER GROUP 
 

Nos dia 1 e 2 de junho terá lugar em Amesterdão a assinatura do acordo de empresa ao Comité Europeu 
de Empresa da MANPOWER GROUP. Portugal far-se-á representar pela secretária nacional do SINDETELCO 
Maria Guerra e Jorge Antunes da MGS, ambos envolvidos e empenhados na obtenção deste importante 
acordo, com altos e baixos num quadro político e económico adverso. Oportunamente, serão divulgados 
em traços gerais os conteúdos deste acordo de maior relevância e com implicações diretas a todos os 
trabalhadores da MGS. 
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CONFERÊNCIA INTERNACIONAL APCC 
 

No dia 16 de maio, realizou-se a 13ª edição da sua Conferência Anual da APCC, subordinada ao tema “Bots 
or Humans? Or both?”, que tratou de temas como chatbot´s, atendimento humano vs automatismos, 
impacto nos recursos humanos e proteção de dados pessoais. Neste evento estiveram cerca de 450 
pessoas em representação das empresas associadas da Associação de Contact Centers e convidados, e foi 
nesta qualidade que o Secretariado Nacional do SINDETELCO se fez representar através do secretário-geral 
adjunto José Rodrigues. 
 

No final foram entregues os prémios APCC BEST AWARDS. Fica o registo de que a empresa mais galardoada 
em 2017, foi a MANPOWER GROUP com seis galardões: Gold - Tecnologias de Informação e Eletrónica 
(Worten), Energia (Galp Gás Natural Distribuição) e Outsourcing (Galp Gás Natural Distribuição); Silver - 
Inbound (Galp Gás Natural Distribuição) e Energia (Galp Gás Cur); Bronze - Energia (EDP - Linha Técnica de 
Distribuição). 
 

PRÉMIOS AOS MELHORES TRABALHADORES DE CALL CENTERS 
 

Numa iniciativa da ALTITUDE SOFTWARE e da APROCS (Associação de Profissionais de Customer Services), 
no dia 9 de Março em Lisboa, foram entregues os prémios aos melhores profissionais de Call Centers. Os 
vencedores dos prémios Fortius para os melhores profissionais de call centers em 2016 são: 
 
Agentes  
1º lugar Maria Azenhas (MGS) 
2º lugar Maria Almeida (MGS) 
3º lugar Sandra marques (TAP) 
 

Supervisores 
1º lugar Sónia Silva (RHmais) 
2º lugar Vera Ribeiro (MGS) 
3º lugar Íris Rodrigues 
(CONNECTA) 
 

Coordenadores 
1º lugar Rosa Lourenço (MGS) 
2º lugar Bárbara Gomes (MGS) 
3º lugar Joana Almeida (MGS)

Com o SINDETELCO tem existido sempre um excelente relacionamento institucional ao nível do Diálogo 
Social com as Empresas de Outsourcing e Associações Patronais, um pilar essencial na concretização e 
realização de reuniões de trabalho, imprescindíveis no tratamento e clarificação de determinadas questões 
laborais que os trabalhadores no seu dia-a-dia nos vão colocando.  
 
O SINDETECO deixa claro que o sucesso da empresa é também o seu objetivo e dos trabalhadores do 
sector que representa e, tudo fará para que, em diálogo sério e construtivo, possa ajudar a resolver os 
grandes desafios que temos pela frente com a convicção de que só as boas empresas podem oferecer boas 
condições de trabalho aos seus trabalhadores. 
 
Mais do que nunca se justifica a existência dos Sindicatos, mas de Sindicatos de futuro com qualidade 
profissional dos seus dirigentes. Teremos de ser capazes de transformar guerras em soluções concretas e 
globais, recusando a demagogia e a dialética do passado, aplicando fórmulas inovadoras, capazes de impor 
soluções em prol dos trabalhadores que representamos. 
 
Quem nos conhece sabe qual a nossa postura em relação ao tema. Daí e porque somos conscientes da 
realidade que temos, preferimos para já, continuar a trabalhar dando o melhor de nós mesmos, na busca 
de soluções e melhores condições de trabalho para todos os trabalhadores. A banalização de algumas 
formas de luta não os beneficia, antes pelo contrário, retira-lhes força.  
 

Os Trabalhadores devem-se mobilizar em torno do seu Sindicato. 
 

Sindicaliza-te e trás contigo um amigo, juntos teremos mais força! 
 
Lisboa, 31 de Maio de 2017                                                         O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 


