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Ignoradoodesgaste
rápido em call centers
PETIÇÃO ©Parlamento nãovota texto porquenenhum partidoapresentouiniciativas
SINDICATO ©Dirigente nacional denuncia faltadevontade políticapararegulamentar

SALOMÉ PINTO

Apetição que exige a regulamentação do trabalho
em call centers como

profissão de desgaste rápidovai
ser discutida esta quinta feira
no Parlamento mas não será
sujeita a votação porque ne
nhumpartido apresentoupro
postas legislativas
As reivindicações do Sindica

to dos Trabalhadores dos Call

Centers STCC que passam
pela redução do horário labo
rai para seis horas diárias sem
perda salarial e o direito a pau
sas de seis minutos por hora
arriscam se a não ter qualquer
impacto legislativo reduzindo

se ao debate do terceiro ponto
da agenda do plenário

Percebemos o objetivo desta
petição contudo adefiniçãode
profissão de desgaste rápido re
quer uma avaliação mais rigo
rosa disse ao Correio da Ma
nhã a deputa
da do PCP Rita
Rato O Bloco

de Esquerda
BE não

descarta a hipótese mas tam
bém defende um debate mais

amplo afirma a deputadablo
quista Isabel Pires Nas próxi
massemanas o BE vai propor
uma inspeção nacional aos call
centers para identificar situa

ções de precariedade e de falso
outsourcing acrescentou
O PS embora admita algum

défice de cobertura legislativa
nestaprofissão e a existência de
muitas denúncias não se

compromete com a apresenta
ção de uma
proposta

JáPSD eCDS
consideramexcessivaa

atribuição do estatuto de des
gaste rápido Neste momento
só há seis profissões que gozam
desse direito bordadeiras da
Madeira DJ pescadores traba
lhadores das minas e pedreiras
e bailarinos

Isto só demonstra a falta de

vontade política dos deputa
dos atira o dirigente nacional
do STCC Manuel Afonso En
tregámos a petição no fim de
2016 já era tempo para terem
apresentado propostas vinca
EmtodooPaís há 89 call cen

ters que empregam82milpessoasmais demetade a termo ou
emregime temporário comum
salário médio mensal que em
2017 era de 769 euros uma re
dução de 23 euros face a 2016 A
maioria dos centros está locali
zada nas regiões de Lisboa e
Porto segundo os dados mais
recentes da Associação Portu
guesa de Contact Centers
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