
TRABALHADORES DAS ETT/OUTSOURCING ASSOCIADOS DO SINTTAV 
REALIZAÇÃO DE PLENÁRIOS ONLINE 

A pandemia provocada pelo Covid-19, a que todos tentamos sobreviver, no plano laboral, veio acentuar as 
desigualdades e os problemas já existentes e que há muito os trabalhadores organizados nos seus sindicatos 
têm vindo a combater. 

As Telecomunicações é um dos sectores que, pelas suas características de actividade, mais tem sido afectado, 
particularmente no mundo dos Contact Center/Lojas, no qual se estima em laboração mais de 100 mil 
trabalhadores vinculados a contratos precários, sem contratação colectiva, onde o SMN é na generalidade o 
salário de referência para trabalho altamente qualificado, acrescidos de horários desregulados a não 
respeitarem o princípio da conciliação com a vida pessoal e familiar. 

Para agravar ainda mais o que de mau já existia, surgiu a obrigatoriedade do recurso ao regime de teletrabalho 
a impor o aumento de ritmo de trabalho, a invadir a privacidade a par de um controlo da entidade patronal a 
entrar no domicílio dos trabalhadores, em relação ao qual, nem o que está estipulado no Código do Trabalho 
de pagamento de acréscimos de encargos as Empresas cumprem. 

Naturalmente que o novo contexto laboral que se vive há mais de 1 ano e que promete prolongar-se até 
quando ninguém sabe, tem vindo a provocar grande tensão nos trabalhadores e naturalmente a procurar 
apoio no seu Sindicato sobre as mais diversificadas questões, algumas de grande complexidade. 

Atendendo a estas preocupações, o Grupo de Trabalho no SINTTAV ligado à área do trabalho temporário e 
outsourcing, reuniu no passado dia 23 de Junho, e numa análise aprofundada da situação laboral e associada à 
manifesta vontade dos trabalhadores, nossos associados, em reunir com o Sindicato, foi decido avançar a nível 
nacional com reuniões online, descentralizadas por Regiões nos seguintes termos: 

Dia 05/07 - 10h30 - Trabalhadores Intelcia (Fafe, Vieira do Minho e Viana do Castelo) 

Dia 05/07 - 14h30 - Trabalhadores das ETT na Região do Porto (excepto Intelcia) 

Dia 06/07 - 10h30 - Trabalhadores da Intelcia (Viseu, Lamego e Oliveira do Hospital) 

Dia 06/07 - 14h30 - Trabalhadores da Kelly Services/Talenter (Madeira) 

Dia 07/07 - 10h30 - Trabalhadores da Intelcia (Castelo Branco,  Tortosendo e Guarda) 

Dia 07/07 - 14h00 - Trabalhadores do Call Center da Segurança Social (EGOR) e do Celeiro (TALENTER, 
VERTENTE HUMANA, KELLY SERVICE/INTELCIA) 

Dia 08/07 - 10h30 - Trabalhadores da Intelcia (Vila Real e Macedo de Cavaleiros) 

Dia 08/07 - 14h30 - Trabalhadores das ETT em Lisboa (excepto Intelcia) 

Dia 09/07 - 10h30 - Trabalhadores das ETT em Coimbra (excepto Intelcia) 

Dia 09/07- 14h30 - Trabalhadores das ETT em Beja (excepto Intelcia) 

NESTAS REUNIÕES SÓ PODERÃO PARTICIPAR ASSOCIADOS DO SINTTAV. 
Atempadamente irão receber e-mail com informação do link de acesso e respectiva plataforma. 
A reunião será feita nos termos da Lei, tendo em conta que os trabalhadores têm direito a 15 horas por ano 
para participarem em reuniões convocadas pelo Sindicato, com tempo justificado e remunerado. 

De acordo com o estipulado no Código do Trabalho, “os trabalhadores podem utilizar as tecnologias de 
informação ede comunicação afectas à prestação de trabalho para participar em reuniões promovidas pela 
estruturarepresentativa”, neste caso os Plenários promovidos pelo SINTTAV.  

O SINTTAV atempadamente informará a empresa da realização da reunião, de modo a permitir a participação 
de todos os interessados em discutir e esclarecer assuntos de seu interesse. 

TRABALHADOR INFORMADO, MELHOR PREPARADO PARA DEFENDER OS SEUS DIREITOS. PARTICIPA. 
 

Nota: Esta informação não abrange os trabalhadores da Armatis LC (Porto e Guimarães) uma vez que 
está previsto plenários presenciais. 
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