
Contact Centers
pedem reconhecimento
APCC Associação Portuguesa de Contact Centers diz ser urgente reconhecimento
das profissões neste ramo com mais de 100 mil trabalhadores em mais de 10 setores

ÀLusa Jorge Pires da direção daAPCC salienta que
pela importância do setor
e pela sua dimensão se ca

lhar já se justificava que as catego
rias profissionais fossem considera
das como tal até para efeitos estatís
ticos argumentando que neste mo
mento um assistente ou operador de
atendimento de um contact center

é considerado um operador de regis
to de dados que não tem nenhuma
ligação com aquilo que são as suas
funções efetivamente
Para o responsável esta será uma

forma de dignificaruma atividade que

tem vindo a sofrer com alguns maus
exemplos do passado mas que neste
momento se mantém em franco cres

cimento e comgrandes necessidades
de recrutamento

Assistentes recebem 800€

Entre os 77 associados daAPCC gran
des empresas de outsourcing para os
mais diversos setores desdebanca se
guros comunicações e energia entre
outros em 2018 34 dos trabalhado
res tinham contrato efetivo 50 con
trato a termo e3 tinham contratos de
trabalho temporário Não sei se hámui
tos setores da economia que se possam
gabar deste desempenho refere Jor
ge Pires referindo que o saláriomédio
dos assistentes ronda os 800€

Nós por vezes temos uma sensa
ção de um tratamento muito injusto
para o setor A preocupação das nos
sas empresas em assegurar condições
aos trabalhadores não é compaginável
com o tipo de reputação em Portugal
dos contact centers disse Para Jorge
Pires aindaassim se existemcasos em
que se desrespeitam as condições de
trabalho dos trabalhadores eles sãogra
ves e devem ser expostos mas na es
magadora maioria isso não existe
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