
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

REUNIMOS COM O GRUPO CRH 
 

O Secretariado Nacional do SINDETELCO reuniu na passada terça-feira, dia 30 de 

Novembro de 2010, em Lisboa com o Grupo CRH, nomeadamente com a Dr.ª Paula 

Guedes e o Dr. Rui Teixeira. Nesta reunião estiveram ainda presentes o Dr. Francisco 

Cesário pela PT/ Contact e o Dr. Luís Silva pela PT/Comunicações. Fizemo-nos representar 

pelo coordenador do sector da nova economia, José Manuel Dias da Silva Rodrigues.  

 

Esta reunião era necessária e urgente, visto ser a primeira após a decisão da PT/Contact de entregar a 

gestão dos seus Call Centers a diversas empresas, nomeadamente ao Grupo CRH. Por parte de PT/Contact 

houve algum cuidado no sentido que os trabalhadores envolvidos nesta medida de gestão não fossem 

lesados relativamente ao seu vínculo contratual, como também foi salvaguardada a sua antiguidade nas 

respectivas empresas.  

 

Neste contexto, os trabalhadores que vieram a integrar os quadros da empresa CRH a partir do dia 1 de 

Outubro de 2010, mantiveram o seu vínculo laboral de acordo com o tipo de contrato que detinham 

anteriormente, ou seja ficaram na mesma com um contrato de trabalho por tempo indeterminado. 

Relativamente aos trabalhadores que tinham, com outras empresas, contratos de trabalho temporários 

passaram a ter com este Grupo um contrato de trabalho por tempo indeterminado melhorado assim o 

seu vínculo laboral.  

 

O Secretariado Nacional do SINDETELCO regista com agrado esta tomada de decisão, pois foi sempre nossa 

intenção acordar estas alterações contratuais que contribuem assim para atenuar a precariedade laboral, 

indo ao encontro do interesse e expectativas dos trabalhadores, sendo este um assunto que temos vindo a 

defender há largos anos. 

 

Se quanto às questões contratuais não surgiram desde o inicio quaisquer dúvidas, o mesmo não aconteceu 

com os aspectos formais do contrato de trabalho, em que se destacam dois pontos a clarificar: conceito de 

exclusividade e mobilidade funcional. Todas as entidades envolvidas nesta reunião, reconheceram que a 

actual redacção necessitava de ser mais trabalhada levando à sua consequente alteração, dando desta 

forma razão às preocupações que vínhamos manifestando.  

 

                                                                               COMUNICADO  37/SN/2010 



 2 

Assim, a CRH comprometeu-se a accionar o seu Gabinete Jurídico, no sentido de encontrar uma redacção 

ajustada às propostas e ideias manifestadas pelo SINDETELCO, propondo-se a alterar a actual redacção que 

é desfavorável para os trabalhadores, devendo esta constar posteriormente no contrato, quer em forma 

de adenda para os actuais contratos ou com nova redacção nos novos contratos. 

 

Aquando da última reunião foi abordada a questão relativa à mudança do local de trabalho do Call Center 

do Porto para Santo Tirso e respectivo pagamento dos transportes inerentes a esta deslocação. Ficou 

estabelecido que a empresa em consonância com o SINDETELCO iria analisar alternativas através de 

entidades locais ou privadas no sentido de encontrar soluções para este problema e assim tomar a decisão 

mais acertada. 

 

 Depois desta nossa proposta houve já um aumento do subsídio de transporte de 42€ para 50€ que se 

manterá até se encontrar uma solução definitiva. Ficou decidido que a empresa iria fazer um 

levantamento junto dos trabalhadores para auscultar as suas reais necessidades de transporte para este 

local de trabalho.  

 

Também foram abordados assuntos individuais sobre questões laborais que recebemos dos nossos 

associados e que nesta reunião foram explanados. A DRH ficou de analisar as situações apresentadas, mas 

podemos desde já informar que existiu boa receptividade e acolhimento das questões, quer pela justeza 

dos assuntos apresentados pelos trabalhadores, quer pela forma como foram defendidos pelo sindicato.  

 

SOBRE A NOTÍCIA DO “EXPRESSO” QUE REFERIA A 
INSOLVÊNCIA DE UMA EMPRESA DO GRUPO CRH 

 

Logo que tivémos conhecimento desta noticia agendámos uma reunião com a DRH da Empresa para o dia 

de hoje, 7 de Dezembro de 2010, por forma a que pudéssemos perceber os contornos desta notícia. 

A Empresa em referência, CRH – Consultoria e Valorização, faz parte do Grupo CRH e tem um universo de 

trabalhadores na ordem dos três milhares. A CRH garantiu-nos que não está em curso nenhum processo de 

falência mas sim uma reestruturação da empresa devido a alguns problemas de tesouraria, estando 

salvaguardada a posição dos trabalhadores e os contratos celebrados. 

Apesar de termos estas garantias continuaremos a acompanhar o evoluir desta situação na base do diálogo 

com a Empresa, como tem sido nosso apanágio.  

Ficam assim esclarecidos alguns aspectos que mereceram preocupação dos nossos associados que de 

forma diversa nos contactaram. Aproveitamos a oportunidade para: 

Desejarmos a todos os associados,  

Um Feliz Natal e um Próspero Ano de 2011. 
 
LISBOA, 7 de Dezembro de 2010                                  O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 


