
 
 
 

 
 

 

  

 

EMPRESAS DE TRABALHO TEMPORÁRIO  

POR UM TRABALHO DIGNO COM DIREITOS 
 
O Secretariado Nacional do Sindetelco recentemente eleito no X Congresso, cujos órgãos são já 
conhecidos e devidamente divulgados, entende ser oportuno divulgar a intervenção no Congresso 
do responsável pela área das Empresas de Trabalho Temporário, subordinado ao tema: “Empresas 
de Trabalho Temporário - Por um Trabalho Digno com Direitos” e a Moção de Orientação 
Estratégica, documento esse que irá nortear toda a nossa ação. 
 

“…Esta é uma crise de investimento e de consumo, não tendo 
sido provocada pelo agravamento dos custos do trabalho, nem 
dos salários. 
 

Em 2009, quando realizava o seu IX Congresso, o SINDETELCO 
estava consciente da gravidade da crise económica e social que 
o País atravessava e, já nessa altura, alertávamos para a 
necessidade de medidas de combate à crise e de valorização 
do trabalho que passavam pela defesa do Emprego e pelo 
acesso à Formação Profissional.  
 

Porém, apesar de estarmos conscientes dos problemas da crise 
que há pouco tinha deflagrado, não era ainda previsível a sua 
dimensão e a profundidade dos seus impactos económicos e 
sociais. 
 

A diminuição do rendimento disponível das famílias aliado à 
diminuição da procura interna fez com que um grande número 
de empresas deixasse de encontrar mercado para os seus 

produtos /serviços, levando a que muitas delas tenham reduzido o volume do emprego e algumas 
tenham mesmo encerrado.  
 
Neste sentido, um dos impactos mais profundos desta crise foi a destruição do emprego. Apesar 
da ligeira recuperação económica nacional do primeiro trimestre de 2010, o impacto sobre o 
emprego e o desemprego será mais tardio.  
 

Tendo em conta que o crescimento económico previsto é baixo, não é de esperar que a situação do 
mercado de trabalho venha a melhorar, prevendo-se que o desemprego se mantenha em níveis 
elevados.    
 

Estas dificuldades não impedem de o SINDETELCO se manter fiel aos compromissos assumidos 
perante os trabalhadores. Pelo contrário, estas dificuldades reforçam ainda mais o nosso 
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empenho e convicção de que uma resposta forte e eficaz é necessária no sentido de atenuar os 
efeitos muito negativos destas políticas de austeridade, recentrando o objetivo para políticas de 
crescimento económico e para o Emprego. 
 

Assim, o SINDETELCO respondendo mais eficientemente às preocupações e expectativas dos 
trabalhadores, reforçou e desenvolveu mais campanhas de ação e dinamização sindical nos 
diferentes sectores, promovendo desta forma uma maior política de proximidade…”. 
 

Num contexto mais direcionado às atividades dos Contact Centers:  
 

“...há uma tendência para a sociedade no geral encarar de forma negativa a profissão de operador 
de Contact Center. Há quem considere que o valor deste trabalho não é devidamente valorizado, 
uma vez que não lhe é reconhecida a devida importância e destaque e que se está perante uma 
profissão com elevados níveis de stress, desgaste físico e psicológico. 
 

Desta forma, não é de estranhar que este sector esteja marcado por uma elevada taxa de 
rotatividade, chegando a apresentar cerca taxas de 60% anuais, uma quase inexistente evolução de 
carreira e a prática de baixos salários que por norma caracterizam o sector…”.  
 

De seguida daremos a conhecer a Moção de Orientação Estratégica para combate à precariedade e 
formas atípicas de trabalho. 
 

O SINDETELCO no seu trabalho sindical tem tido como objetivos centrais, que tencionamos 
prosseguir: 
 

Valorização do trabalho   Pleno emprego  Trabalho digno e qualificado 
 

1 – Estar atento à utilização do trabalho temporário, denunciando empresas ilegais e lutando para 
que este tipo de trabalho seja apenas utilizado em situações temporárias em que não se justifiquem 
formas menos precárias, como os contratos a prazo. 
  

2 – Adaptar a legislação para que esta contribua para a efetiva regulação das condições de 
trabalho, não a sua desregulação, não devendo admitir-se lacunas e bater-se pela adoção de 
regimes jurídicos que permitam realmente a conciliação das necessidades das empresas com o 
interesse dos trabalhadores. 
 

3 – Defender a negociação coletiva para todos os trabalhadores deste setor e a melhoria das 
condições de trabalho. 
 

4 – Prevenir a existência de vazios de regulamentação e negociais para a celebração dos primeiros 
contratos em setores e empresas, de forma que o processo negocial com a APCC seja reatado. 
Lutar para que o contrato coletivo de trabalho com a APESPE seja publicado.  
 

5 – Defender uma maior participação dos trabalhadores na vida das empresas, bem como a 
promoção da responsabilidade social das empresas e o comportamento ético.  
 

6 – Defender e assegurar direitos de informação, consulta e participação dos trabalhadores e dos 
sindicatos, incentivando a criação de mecanismos de informação e consulta entre os trabalhadores 
e os seus representantes. 
 

7 – É fundamental a participação do SINDETELCO no Diálogo Social Europeu no quadro do Comité 
de Diálogo Social do Trabalho Temporário.  
 

8 – Promover a transposição, por via da negociação coletiva, dos acordos do Diálogo Social 
Europeu.  

 
Lisboa 15 de Julho de 2013                                             O Secretariado Nacional do SINDETELCO 


