
 

 
 
 

 

OUTUBRO   

MÊS DOS CALL CENTERS 
 

O Secretariado Nacional do Sindetelco na passagem de mais um 
Mês de Outubro, alusivo aos Call Centers, não podia deixar de se 
associar a esta campanha, com os trabalhadores que representa e que 
tão arduamente e afincadamente trabalham nesta área de atividade. 
Consideramos a realização e concretização destas campanhas como 
extremamente úteis quer para os trabalhadores quer para o Movimento 
Sindical. 
 
Retroespectivando estes últimos anos as diversas campanhas em que 
estivemos inseridos, todas elas, com temáticas diferentes, ressalta que o 
Sindetelco sempre se solidarizou-se com estas causas.  

 

Na campanha subordinada ao tema “Qualidade Emprego – Qualidade de Serviço” ficou 
demonstrado que o fenómeno da precariedade laboral está relacionado com os movimentos 
globais de natureza económica, política e legislativa que estruturam tanto a economia mundial como 
nacional. É nossa obrigação contrariá-la, pois uma sociedade assenta os seus pilares no 
trabalho. A precariedade implica a ausência de condições de bem-estar e de segurança, 
sendo por isso origem de algumas doenças. 
 

Contrariamente à precariedade, a estabilidade e a segurança no emprego, refletem-se não só na vida 
pessoal e familiar do trabalhador, mas também no incentivo à formação, ao crescimento da 
produtividade. É necessário um modelo de desenvolvimento, assente no emprego estável, 
devidamente remunerado e com direitos. Um modelo que motive e promova o envolvimento de todos 
em projetos sólidos. 
 

As empresas são o conjunto dos seus trabalhadores e do seu património. Sem empresas não haveria 
trabalhadores, mas também sem trabalhadores não haveria empresas. 
 

Na campanha sobre “Vigilância e Controlo nos Locais de Trabalho” denunciou-se a excessiva 
vigilância na atividade dos trabalhadores nos Centros de Atendimento. Essa vigilância é feita sobre 
vários aspetos, em especial no que se refere ao tempo da chamada, o tempo de intervalo entre duas 
chamadas, o conteúdo das chamadas, a forma como o cliente é atendido e a observação dos 
procedimentos impostos. Os empregadores têm referido que este controle tem por objetivo 
assegurar a fiabilidade das informações dadas aos clientes, proteger os trabalhadores contra as 
queixas infundadas do público e de utilizar as informações recolhidas para fins de formação. 
Contudo, o sistema pode também ser utilizado para vigiar as prestações de trabalho e por 
vezes também, para determinar o montante de salário.  
 

Na campanha de “Aumento Salarial para os Trabalhadores dos Call e Contact Centers” 
defendemos 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.  
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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. 
 

Nas campanhas de “Stop the Boss” e “Dar Voz aos Trabalhadores” denunciámos os elevados 
níveis stress e ansiedade a que os trabalhadores destes serviços estão sujeitos e que provocam, 
muitas vezes, a Depressão e o Síndrome do Esgotamento Profissional. Nessa altura, entendíamos que 
práticas associadas a um modelo mais profissional de gestão dos Centros de Atendimento, dão um 
maior controlo aos trabalhadores sobre o seu trabalho e à sua capacidade de utilização dos tempos e 
melhorar as suas competências através de: 

 

 Formação adequada aos trabalhadores que lhes 
permita tratar diferentes tipos de chamadas; 

 Redução do uso de guiões; 

 Dar aos trabalhadores mais opções quanto à escolha 
de horários de trabalho e a tempos de pausas para 
descanso; 

 Limitação da frequência e intensidade da 
monotorização; 

 Utilização da monitorização para melhoria das suas 
performances e não para sancionar o trabalhador; 

 Acordar com o trabalhador a melhoria dos objetivos e 
de produtividade. 

 
Há uma tendência para a sociedade no geral encarar de forma negativa a profissão de operador de 
Call 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, estando-se perante uma profissão com 
elevados níveis de stress, desgaste físico e psicológico. Desta forma, não é de estranhar que 
este setor esteja marcado por taxas elevadas de rotatividade, chegando a apresentar taxas de 60% 
anuais, uma quase inexistente evolução nas funções e a prática de baixos salários.  
 

Neste ano 2014 a campanha é subordinada ao tema “Alerta e Ação de Sindicalização”. De novo o 
Sindetelco traçou como missão abranger o maior número de empresas, responder com maior 
eficiência e eficazmente às preocupações, anseios e expetativas dos trabalhadores, reforçando e 
desenvolvendo mais campanhas de dinamização e ação sindical, promovendo desta forma uma maior 
política de proximidade.  
 

Julgamos ser necessário dar mais atenção a vários fatores que, em última análise, provocam a perda 
de identidade dos trabalhadores, estando atentos à utilização do trabalho temporário, para que, este 
trabalho seja apenas utilizado em situações temporárias. Defendemos a negociação e contratação 
coletiva para a celebração de contratos coletivos de trabalho com associações patronais e empresas, 
através, da Associação Portuguesa de Contact Centers e da Associação Portuguesa das 
Empresas do Setor Privado de Emprego, na defesa de melhores condições de vida e trabalho, 
assegurando uma maior participação dos trabalhadores na vida das empresas, bem como, a 
promoção da responsabilidade social das empresas na informação, consulta e participação no Diálogo 
Social Europeu do Trabalho Temporário. 
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