
 

 

 

 

 

 
 

 

 

OUTUBRO 

MÊS DOS CALL CENTERS 
 

TRABALHAS NOS CALL CENTERS? ENTÃO ISTO INTERESSA-TE. 
 

Há vários anos que o SINDETELCO tem recebido diversos 
apoios e incentivos ao trabalho que efetua no seu dia-a-dia 
sindical na área do Trabalho Temporário, apoios esses que 
nos dão cada vez mais alento para levar por diante o desafio 
que nos foi colocado e que tentamos fazer chegar a bom 
porto. 
 
Neste setor como em muitos outros, não se conseguem 
mudanças radicais do dia para a noite. Para se chegar às 
mudanças reais, combatendo o que de mais errado se pratica, 

teremos de começar pela dignificação profissional dos Trabalhadores Temporários. Isso só é possível 
com muito esforço, exigindo às Empresas de Trabalho Temporário, as principais interessadas, e ao 
Estado, através de entidades competentes, a adoção de legislação, consequente fiscalização e 
negociação de contratação coletiva, impondo a criação de condições, que permitam alterar atitudes e 
procedimentos, de forma a acompanhar a evolução dos tempos e a corrigir práticas erradas e ilegais, 
que têm crescido exponencialmente, apostando mais seriamente na dignificação dos trabalhadores 
ao seu serviço. 
 

Mas atenção, porque um sindicato não é constituído apenas por uma direção. Em primeiro lugar, é 
necessário que os trabalhadores deste sector estejam dispostos a participar e a colaborar na defesa 
e melhoria das condições e postos de trabalho, dedicando um pouco de si na organização sindical 
por todo o País. 
 

No SINDETELCO dispomos de meios, espaço físico adequado para as diversas atividades, nas quais se 
incluem inclusivamente formação específica do setor, ministrada de forma séria e responsável. 
Dispomos de um “staff” permanente e habilitado a responder no imediato às mais diversas 
solicitações, que vão dos meios logísticos a sistemas informáticos. O nosso Contencioso, é 
acompanhado por vários juristas que apoiam e assistem os nossos associados permanentemente na 
elaboração das suas reclamações e defesas, que neste período tão adverso que atravessamos têm 
tido um trabalho fora do comum. Enfim, um sem número de recursos, que disponibilizamos aos 
nossos associados. 
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É sabido que tudo isto não se constrói com base em meros sonhos ou a simples boa vontade. São 
necessários os meios básicos, ou então caímos na asneira de ter uma organização sindical apenas de 
fachada, onde só existe o nome acompanhado por muitos problemas reais, que com o tempo se 
mostram insolúveis, à semelhança do que já existe, com os resultados que todos nós conhecemos. 
 

Na nossa perspetiva, um Sindicato não se destina unicamente a proclamar guerras ou apresentar-se 
quando é empurrado. Um Sindicato deve preocupar-se com todos os aspetos relacionados com as 
necessidades dos trabalhadores e associados que representa, ouvir e fazer-se ouvir em tudo o que 
lhe diga respeito, devendo antes de mais, ser capaz de apresentar soluções, sempre que combata 
os problemas inerentes. Um Sindicato deve ter iniciativas próprias nas mais diversas vertentes, 
inclusive sociais, providenciar benefícios e estabelecer protocolos e parcerias com outros 
organismos que permitam reforçar a sua ação diária no interesse dos seus associados. 
 

Todos sabemos que os objetivos do patronato divergem dos interesses dos trabalhadores, sobretudo 
numa época dominada pela chamada economia global, onde o que importa é o cifrão, com o prejuízo 
de quem o semeia e multiplica à troca de quase nada. Mais do que nunca se justifica a existência dos 
Sindicatos, mas de Sindicatos de futuro com qualidade profissional dos seus dirigentes, para quem 
as perspetivas já sabemos que não são animadoras. Temos de ser capazes de transformar essas 
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. 
 

O SINDETELCO defende o Sindicalismo Democrático, o Diálogo Social e a Negociação Coletiva. 
Acreditamos que é possível fazer desta trilogia um pilar importante e específico para o Trabalho 
Temporário. Existem condições que o justificam, mas para isso também é preciso, saber dar os passos 
certos e isso não depende só da vontade da direção mas sim dos trabalhadores temporários, que são 
no final, os que têm de decidir o seu próprio futuro. 
 

Com o SINDETELCO tem existido sempre um excelente relacionamento institucional ao nível do 
Diálogo Social com as Associações Patronais e todas as Empresas de Trabalho Temporário têm sido 
um pilar importante na concretização do Diálogo Social para o Trabalho Temporário, manifestado 
pela concretização e realização de reuniões de trabalho imprescindíveis no tratamento e clarificação 
de determinadas questões laborais que se nos colocam e a oportunidade de manifestar aos 
responsáveis destas empresas a necessidade da concretização de contratação coletiva, benéfica e 
necessária para ambas as partes, no sentido de potenciar um trabalho digno aos trabalhadores tão 
necessário para este setor. 
 

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 para o Trabalho Temporário. Só assim é possível enfrentar 
esta realidade, recusando embarcar em navios sem rumo ou de casco apodrecido e que mais cedo ou 
mais tarde, acabariam à deriva ou no fundo de um sonho irreal. 
 

Para já, lançamos daqui um desafio aos Trabalhadores Temporários, aos que querem ter de fato uma 
organização sindical séria e competente que defenda os seus direitos e interesses da classe enviando 
um e-mail para novaeconomia@sindetelco.pt, manifestando a vossa vontade e disponibilidade em 
fazer parte deste projeto. Digam-nos quem são e em que região se encontram.  

Estamos cá para vos receber, informar e defender. 
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