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REVOLTA NOS TRABALHADORES  
DA RANDSTAD E MANPOWER 

AO SERVIÇO NA CONCENTRIX NO CALL CENTER EM MATOSINHOS 
CONTRA CORTE NO PRÉMIO DE PRODUTIVIDADE 

 

Os salários são de miséria, muito longe de valorizar a responsabilidade, formação adquirida e 
competência que lhes é exigida para o exercício das funções altamente qualificadas. 

A pressão exercida sobre os trabalhadores é permanente sem dar espaço a respirarem, incluindo a 
obstrução às necessidades básicas sanitárias e fisiológicas com ameaça de que tudo conta para 
penalizar uma coisa que lhes chamam de «prémio» ou para terem a esperança de que o contrato será 
renovado. 

Aos salários de miséria, junta-se um designado «prémio de produtividade» como alternativa a juntar 
mais uns trocos na remuneração mensal, cujos critérios nunca são tratados com seriedade e 
transparência, mudam estrategicamente as regras num repente, inventando os mais diversificados 
argumentos para não pagarem, alguns deles com contornos ilegais, mas mantendo garantido a 
distribuição de valores para os beneficiários de sempre. 

E assim são tratados os trabalhadores da RANDSTAD e MANPOWER em serviço na Concentrix, call 
center em Matosinhos, criam-lhes espectativas de premiar o seu esforço adicional, para no final de um 
mês de trabalho exaustivo, apesar de terem cumprido os objetivos propostos, não lhes pagar o 
prometido prémio, com o argumento de que houve umas ligeiras derrapagens ou alterações das 
regras, conforme está a acontecer, segundo reclamação que nos chegam dos trabalhadores. 

Isto não é sério, não é respeito por quem presta o seu trabalho com grande profissionalismo, e só 
pode ter uma reação por parte dos trabalhadores, uma REVOLTA que pode e deve transformar-se 
numa luta que vise colocar justiça na valorização do trabalho. 

O SINTTAV assume o compromisso em acompanhar os trabalhadores nesta luta necessária e urgente 
em avançar. 
 

GREVE AO TRABALHO SUPLEMENTAR EM VIGOR PARA TODO O ANO DE 2021 
 

Relembramos que o SINTTAV meteu um Aviso Prévio de Greve ao trabalho suplementar que se 
mantém em vigor até ao próximo dia 31/12/2021 e que permite legalmente aos trabalhadores se 
recusarem ao trabalho extraordinário, incluindo em dia feriado. 

Mais informamos que a Randstad e Manpower tiveram nos termos da Lei conhecimento desta greve. 

Na necessidade de esclarecimento adicional, estamos disponíveis. 
 

JUNTA-TE AO SINTTAV E MELHORES CONDIÇÕES TEREMOS PARA VALORIZAR O TRABALHO 

02/09/2021 
 


