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INFORMAÇÃO AOS TRABALHADORES DA INTELCIA - BEJA 

 

Como é do conhecimento geral, o SINTTAV sempre defendeu e continuará a defender que – o Diálogo 
Social, sério e responsável, é a melhor ferramenta para se resolverem os problema laborais que sempre vão 
surgir nos locais de trabalho, porque dum lado estão os que vendem a força do seu trabalho, - os 
trabalhadores - e do outro, os que a compram – os empregadores -. 
Face à situação laboral existente no Call Center de Beja, herdada da Randstad e continuada pela Intelcia, o 
SINTTAV discutiu esta situação várias vezes com a Gestão da Empresa a nível Central, na procura de uma 
solução para se irem resolvendo os problemas laborais existentes, com o arrastar dos quais ninguém 
ganha.  

FINALMENTE FOI ABERTO O CAMINHO PARA O DIÁLOGO 
Na sequência das várias insistências do SINTTAV referidas no parágrafo anterior, foi acordada a realização 
de uma reunião em Beja, na qual participaria o nosso Sindicato e a Gestão da Intelcia, cuja reunião se 
realizou no dia 20 de Maio e que pela parte da Empresa participou também a DRH, Dra. Ana Petrucci. 
Foi decidido que os problemas laborais de Beja serão discutidos a este nível, cuja interlocutora será Ana 
Durão e se alguns não tiverem solução a este nível, serão discutidos entre o SINTTAV e a Intelcia a nível 
central. 
Nessa sequência, no dia 8 de Junho foi realizada nova reunião em Beja, entre o SINTTAV e a Intelcia e este 
vai ser o caminho a seguir, tendo depois disso a Dirigente do nosso Sindicato, Vera Cardoso, já discutido e 
tratado alguns assuntos que lhe têm sido apresentados pelos trabalhadores. 

NO FUTURO 
Para ser dado cumprimento ao que foi acordado, solicitamos aos trabalhadores, que no futuro, façam 
chegar os problemas laborais que forem surgindo em Beja, à Dirigente do SINTTAV na Intelcia, em Beja, 
Vera Cardoso que lhe procurará dar o melhor seguimento e se para tal for necessário, contará com a 
colaboração do Dirigente João Calado, de Beja e Vitor Correia que a nível central do SINTTAV é o 
responsável pela coordenação do trabalho sindical nos Call Centers. 

OBJECTIVIDADE DOS TEMAS 
Agora que os trabalhadores começam a retomar gradualmente o desempenho das funções de forma 
presencial, é normal que os problemas laborais comecem a surgir no dia a dia. 
Para que o resultado do Diálogo Social com a Intelcia seja o melhor possível para os trabalhadores, é muito 
importante que estes façam chegar os seus problemas com o máximo rigor e objectividade, porque isso 
contribui muito para a discussão e resolução dos mesmos. 

TRABALHADOR DA INTELCIA. 

A LUTA PELA DEFESA DOS TRABALHADORES É PERMANENTE. 

O SINTTAV, ESTEVE E ESTARÁ SEMPRE NA LINHA DA FRENTE DESSA LUTA. 

MAS OS RESULTADOS DA LUTA, DEPENDEM DA FORÇA DOS SINDICATOS. 

E ESTA É DADA PELOS TRABALHADORES. 

REFORÇA O SINTTAV – SINDICALIZA-TE.  


