
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MANPOWER 

VAMOS ATÉ ONDE FOR PRECISO! 
 

No seguimento da reunião da reunião de 20 de dezembro com a Manpower 
Group Solutions (MGS), o SINDETELCO ficou com a incumbência de apresentar 
junto da MEO assuntos cuja responsabilidade lhe é atribuída no âmbito da 
Saúde e Higiene no Trabalho.  
 

Esta reunião teve lugar em Lisboa no dia 13 de janeiro de 2017, estando 
presentes, pelas Relações de Trabalho da MEO/Altice Luís Silva, Ana Bastos e 

Catarina Vicente, e pelo SINDETELCO os dirigentes sindicais Luís Batista e José Rodrigues, tendo sido 
apresentados por nós à empresa, os seguintes assuntos dos quais damos conhecimento aos nossos 
associados: 
 
 

 Questões relativas à iluminação e aquecimento da sala de pausa/refeitório nos períodos 
noturnos e fim-de-semana. A empresa referiu que estaria uma equipa de manutenção do edifício a 
realizar as avaliações necessárias. 

 Reforço das máquinas automáticas de “snacks” no sentido de evitar a escassez durante o fim-de-
semana. Foram dadas instruções pela empresa para reposição, às sextas-feiras, das máquinas 
automáticas de bebidas e para colocarem produtos alimentares mais saudáveis.   

 Colocação de um microndas pois os existentes em períodos do dia são insuficientes. A empresa 
irá realizar uma avaliação às condições da sala para a colocação de mais microndas. 

 Higienização e limpeza dos lavabos e material de escritório danificado. A MEO confirma que a 
higienização e limpeza dos lavabos são assegurados até aos sábados mas deu instruções para que 
esta passagem seja obrigatória. 
  

Estamos perante um caso centrado num local de trabalho específico, Tenente Valadim/Porto, mas as 
condições de trabalho nos Call Centers e Lojas, onde as empresas de trabalho temporário são prestadoras 
de serviços, precisam de ter a mesma atenção .  
 

As campanhas de dinamização sindical e as iniciativas protagonizadas pelos nossos dirigentes sindicais e 
trabalhadores em geral muito contribuíram para que o SINDETELCO tenha um relatório pormenorizado 
sobre as necessidades e carências de todos os locais de trabalho, sobre as condições de higiene e saúde no 
trabalho e os locais destinados às refeições. 
 

Atualmente, a presente lei, Lei 102/2009, de 10 de Setembro, transpõe para a ordem jurídica interna 
diretivas comunitárias europeias relativas à aplicação de medidas destinadas a promover a melhoria da 
segurança e da saúde dos trabalhadores no trabalho, contendo fundamentos e modos da atuação dos 
agentes económicos envolvidos nas empresas, bem como, os direitos e deveres dos empregadores e 
trabalhadores. 
 

Nesta reunião, a empresa realçou a forma proactiva como o SINDETELCO está a abordar esta matéria, 
mostrando-se recetiva e disponível para, em conjunto, procurar soluções e resolução de todas as situações.  
 

Estamos determinados na resolução dos problemas, sempre pela via do Diálogo,  

sem acarretar prejuízos financeiros aos trabalhadores. 
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