
 

 
 

GREVE 24 HORAS/DIA 

23 A 31 DEZEMBRO DE 2019 

A LUTA NÃO PODE FICAR SUSPENSA 

GARANTEM OS TRABALHADORES EM PLENÁRIO! 

Concentração à porta da NOS em Campanhã  
Dia 24 a partir das 10h00 até às 12h00 

 

Os trabalhadores da Manpower reunidos em plenário no passado dia 16/12, na sequência do balanço da luta desenvolvida 

durante o presente ano com particular destaque da greve intermitente com grande sucesso na sua participação, consideraram ser 

determinante continuar a dar ampla expressão a uma luta da qual não podem desistir ou abrandar até conseguirem atingir os seus 

justos objectivos. 

A continuação da luta no ano de 2020 consideram os trabalhadores ser determinante não somente como aviso às empresas de 

que a politica de baixos salários tem que mudar, como também na responsabilização da Assembleia da Republica para o flagelo 

da precariedade e contra a qual a necessidade urgente da revisão da legislação que imponha uma regulamentação rígida que 

garanta a valorização e segurança no trabalho e simultaneamente regras muito estritas para as empresas reincidentes no recurso 

a alternativas externas para a prestação de serviços permanentes e para os quais a contratação deveria ser assumida por essas 

empresas, como são exemplos a Altice MEO, NOS, Vodafone, EDP, Banca, Seguros, etc,… 

A CONCENTRAÇÃO NO DIA 24 DE DEZEMBRO É PARA TODOS OS TRABALHADORES 

EM SERVIÇO NA “NOS” E ALARGADA A TODOS OS OUTROS TRABALHADORES A 

PRESTAREM SERVIÇO NOUTROS LOCAIS DE TRABALHO. 

O acesso ao local da concentração tem várias alternativas de transporte, com realce para o transporte através da rede do Metro 

até á estação de Campanhã, e assim temos todas as condições para realizar uma grande concentração de trabalhadores a 

lutarem por objectivos comuns, uma concentração com muito ruído e criativa a expressar o sentimento da insatisfação, para a qual 

vamos convidar os Orgãos de Comunicação Social para a respectiva cobertura noticiosa no sentido de darmos uma ampla 

expressão à luta dos trabalhadores nos Contact Centers.  

Trabalhadores da Manpower, RHmais, Armatis, Egor, Lusotemp, Multitempo, Randstad, Talentar, Teleperformance, Tempo Team, 

Vertente Humana e outras, todos podemos fazer uma grande concentração contra os baixos salários e a precariedade. 

DIA 24 DE DEZEMBRO O PONTO DE ENCONTRO ESTÁ MARCADO À PORTA DA NOS EM CAMPANHÃ ÀS 10 HORAS 
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