
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SINDETELCO ATENTO E PREOCUPADO  
 

No passado dia 19 de Novembro, o Secretariado Nacional do 

SINDETELCO através dos secretários-gerais adjuntos Luís Batista e José 

Rodrigues, coordenadores para a PT Portugal e para o Trabalho 

Temporário respetivamente, esteve em reunião com os responsáveis 

da MANPOWER GROUP, Nuno Gameiro, Diretor Geral e Jorge 

Antunes, sem indicação de ordem de trabalhos. 
 

Esta importante reunião que 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 

caraterizou a MANPOWER GROUP, permitiu que o SINDETELCO pudesse abordar em linhas gerais 

algumas matérias que entende como estratégicas e relevantes para o seu objetivo, nomeadamente 

identificando as suas preocupações para os próximos tempos:  
 

 a empregabilidade na MANPOWERGROUP; 

 o trabalho com direitos e inserido em contratação coletiva; 

 a defesa do Diálogo Social que consagra entre outros o compromisso das boas práticas 

de gestão e o respeito e reconhecimento da importância dos parceiros sociais. 
 

O SINDETELCO teve a oportunidade de referir que o sucesso da empresa é também o seu objetivo, e 

dos trabalhadores temporários que representa, e que tudo fará para que em diálogo sério e 

construtivo possa acompanhar e ajudar a resolver os grandes desafios que temos pela frente, 

convicto de que só as boas empresas podem oferecer boas condições de trabalho aos seus 

trabalhadores. 

Ficou a disponibilidade de nos reunirmos sempre que tal se justificar, no quadro de uma boa relação, 

transparente e leal, entre parceiros responsáveis. 
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Recentemente a PT Portugal/MEO fez a apresentação do “Projecto Valor” que consiste numa aferição 

de conhecimentos e competências adquiridas, pretendendo-se assim que a empresa tenha um 

conhecimento atualizado das competências de cada trabalhador, tendo em conta futuros processos 

de mudança de funções, de acordo com políticas de mobilidade interna que vierem a ser 

implementadas. 
 

 A reestruturação está em curso, e ninguém poderá dizer neste horizonte de incerteza e de 

indefinição que futuro poderá advir para os trabalhadores. 
 

 De qualquer forma, serão momentos difíceis, e não deixaremos de estar particularmente 

preocupados concretamente com os trabalhadores temporários e do “outsourcing” que 

representamos na PT Contact, na PT Sales ou na PT PRO, através de empresas prestadoras e 

utilizadoras de serviços, nomeadamente, em áreas de Técnicos de Rede qualificados, serviços de Back 

Office, Agentes e Lojas MEO, tendo em conta que estes trabalhadores não estão abrangidos por 

qualquer tipo de contratação coletiva. 

 

 A estes dizemos que estaremos sempre disponíveis para o necessário apoio e esclarecimento dos 

seus direitos e consequente acompanhamento. 

 

 Para esse efeito o SINDETELCO entende que a Sindicalização neste momento é extremamente 

importante e fundamental num clima de incertezas e de indefinição que as empresas do Grupo PT 

Portugal/MEO atravessam. 

 

Consideramos esta reunião como muito positiva, tendo permitido esclarecer e reforçar, qual o 

entendimento da MANPOWER quanto ao desenvolvimento do seu negócio em Portugal e quanto à 

forma de o fazer, tendo a natural expectativa que as posições tranquilizadoras que ouvimos se 

venham a concretizar.  

 

O Secretariado Nacional do SINDETELCO assume-se como um parceiro social responsável, sempre 

disposto a dialogar, convicto de que esta é a melhor forma de resolver os problemas dos 

trabalhadores temporários que representamos, e das empresas com que todos nos preocupamos, 

enquanto garantia dos nossos postos de trabalho e da nossa dignidade pessoal e profissional. 

 
 
 
 

TRABALHADOR SINDICALIZADO É TRABALHADOR MAIS PROTEGIDO 
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