COMUNICADO 18/SN/2022

REUNIÃO COM A INTELCIA
O SINDETELCO reuniu no dia 28 de Junho, com
a
/SN/2017
Responsável dos Recursos Humanos da INTELCIA, onde
foram abordados vários temas do interesse dos
Trabalhadores.

PAUSAS DE DESCANSO
Informámos a Empresa da necessidade de uniformizar os tempos/hora das pausas de
descanso na área dos Call Centers. A empresa concordou connosco e informou que neste
momento está já a aplicar três minutos por hora em todos os Call Centers. Quem está a
usufruir de mais de 3 minutos mantém a pausa que tem.

SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO
Desde há algum tempo que a empresa tem vindo a uniformizar os vários subsídios de
alimentação dentro da INTELCIA decorrentes das várias transmissões de estabelecimento.
Neste momento a situação encontra-se resolvida estando o subsídio de alimentação fixado
no valor de 6 €uros para todos os Trabalhadores. Quem está a usufruir de um valor
superior mantém o valor do subsidio que tem.

CARTÃO REFEIÇÃO
Chamámos a atenção para a dificuldade dos Trabalhadores que laboram fora dos grandes
centros urbanos na utilização do cartão refeição, pois na maior parte das vezes estes
cartões não são aceites na grande maioria dos estabelecimentos.
A empresa informou-nos que está a analisar propostas de outras entidades emissoras destes
cartões a fim de encontrar propostas que permitam a estes trabalhadores terem uma oferta
mais alargada de estabelecimentos onde podem utilizar o cartão.

FERIADOS
Alertámos a empresa para a questão dos feriados pois nos Call Centers é dada a
possibilidade ao Trabalhador de escolher entre a retribuição ou folga e nas Lojas os
Trabalhadores não têm essa opção de escolha, são sempre obrigados a gozar folga.
Alertámos a empresa para este facto e declarámos à empresa que é importante dar
oportunidade de escolha nesta matéria a todos os Trabalhadores e não só a alguns.

DIA DE ANIVERSÁRIO
Temos conhecimento que alguns Trabalhadores ainda desconhecem este direito.
Chamamos a atenção para o facto de todos os Trabalhadores terem direito ao Dia de
Aniversário desde que reúnam os seguintes critérios:
•
Antiguidade superior a 9 meses;
•
Que tenham no máximo 1 hora de falta injustificada;
•
Sem
faltas
registadas
durante
o
ano
exceto
ausências
por:
- Exames médicos da Empresa; - Óbito de familiares; - Obrigação legal; - Licença de
casamento; - Licença de parentalidade; - Ausências remuneradas de acompanhamentos aos
filhos; - Atividade sindical (dirigentes e delegados sindicais).
Apresentamos uma proposta à empresa no sentido de todas as faltas justificadas, serem
também englobadas no quadro de exceção supra, não sendo contabilizadas para efeitos de
absentismo.
Ressalvamos que este direito foi aprovado pela empresa e não depende das opiniões das
chefias.

GREVE
Informámos a empresa da possibilidade de ser colocado um Pré-Aviso de Greve aos Dias de
Feriado, já a partir do dia 15 de Agosto, caso as escalas dos trabalhadores em dia feriado
não sejam feitas de forma clara, transparente e consensual.
CATEGORIAS PROFISSIONAIS
Discutimos a necessidade de uniformização das categorias profissionais dentro da
INTELCIA.
Existem muitos trabalhadores que realizam as mesmas tarefas mas têm categorias
profissionais diferentes que decorrem das várias transmissões de estabelecimento que
ocorreram, o que gera aqui um fator de desigualdade.
A Empresa acolheu as nossas sugestões, que já vêm de reuniões anteriores, estando já a
recolher informações para resolver futuramente esta situação.
ACORDO DE EMPRESA
Mais uma vez chamámos a atenção para a necessidade da existência de um instrumento de
regulamento coletiva dentro da INTELCIA, por forma a tornar mais clara e mais produtiva a
regulamentação interna que já existe.
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