
Greve pormelhores
condições laborais
nos eall centers

Integração dos trabalhadores nas empresas utilizadoras
finais e salários justificam paralisação de hoje e amanhã

AlexandraFigueira

Trabalho Quem ligar para
os call centers de empresas
de telecomunicação ouban
cos ou fizer uma encomen
da na Amazon ou na Wish

poderá sentir dificuldades
Hoje e amanhã haverá gre
ve dos trabalhadores de em

presas de outsourcing que
depois são colocados em
empresas utilizadoras fi
nais como bancos e segura
doras ou hospitais
O setor empregamais cem

milpessoas mas aprofissão
de operador de call center
não existe o Catálogo Na
cional de Profissões é omis

so e não é regulada por ins
trumento coletivo de traba

lho que defina uma tabela
salarial progressão na car
reira ou horários diz Sônia
Sousa do Sindicato dosTra
balhadores dasTelecomuni

cações e Audiovisual
Da parte das empresas

não existe alguém manda
tadopara falar com os sindi
catos AnaGonçalves secre
tária geral daAssociação de
Contact Centers disse ao
JN que lidera uma associa
ção empresarial e nãopatro

nal e terão que ser as asso
ciadas a dar lhe instruções
para que negoceie com os
trabalhadores

POSIÇÕES IRRECONCILIÁVEIS
A atual situação do setor
não justifica uma greve
entende AnaGonçalves Os
salários base brutosmédios
diz estão a subir passaram
de 769 euros em 2017 para
796 euros em 2018 E a re

muneração variável como
prémios de qualidade assi
duidade e produtividade
vai de 9 a 26 desse valor

Sónia Sousa nega e assegu
ra que a norma é o salário

base ser igual aomínimona
cional e que as componen
tes variáveis são atribuídas

mediante objetivos quase
sempre inatingíveis Além
disso afirmanão haverpro
gressões na carreira
Quanto às condições de

trabalho falade cadeiras es
tragadas má limpeza e ven
tilação ou auriculares dani
ficados Uma realidade ne

gada por Ana Gonçalves
que aponta para instalações
ergonomicamente ajusta
das Em todo o caso nas si
tuações pontuais que pos
samexistir aspessoas de
viam procurar outros sítios
onde trabalhar com condi
ções melhores diz
As posições de associação

e sindicato sobre tempos de
trabalho são também irre

conciliáveis Ana Gonçalves
diz haver respeito pelos
horários e pausas e Sônia
Sousa assegura que qual
quer pequeno atraso jus
tifica descontos mas quan
do hámais trabalho as pau
sas passam ao estado de
pausas suspensas Emcon
sequência diz são corren
tes queixas de depressão
esgotamento stress laborai

e o síndromedebumout|

Greve intermitente
A paralisação de hoje e
amanhã será integral mas
em novembro terá lugar no
final da manhã meio da
tarde e início da noite

Metade sem termo
Metade dos trabalhadores
têm contrato sem termo e

41 estão a prazo 7 são
trabalhadores temporários
e 3 recibos verdes
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