
 

MOÇÃO 
 
COMBATE À PRECARIEDADE LABORAL 

 
A CADA POSTO DE TRABALHO PERMANENTE DEVE CORRESPONDER UM 

VÍNCULO DE TRABALHO EFECTIVO 

______________________________________________________ 
 

Os trabalhadores dos serviços de Contat Center das telecomunicações concentrados frente 
às instalações do Ministério do Trabalho, em Lisboa, no dia 5 de Novembro de 2019, 
aprovam a seguinte tomada de posição:  
 
- Considerando que em Portugal na actividade de Contact Center se encontram mais de 
cem mil trabalhadores, com maior concentração nas grandes Operadoras de 
Telecomunicações, como a MEO/Altice, Vodafone, NOS Comunicações e Nowo;  
 
- Considerando que estes trabalhadores laboram em regime de subcontratação, na 
generalidade com contratos a prazo, nas empresas de trabalho temporário e outsourcing 
para preenchimento de postos de trabalho permanentes;  
 
- Considerando que a grande maioria destes trabalhadores se encontram em situação de 
precariedade laboral há 6, 10 e alguns mais de 15 anos, com percurso por várias empresas 
de trabalho temporário e outsourcing para dar continuidade à ocupação do mesmo posto 
de trabalho ininterruptamente;  
 
- Considerando que as actividades de apoio ao cliente ao nível dos Call Centers, serviços 
de Backoffice, Vendas, Telemarketing e apoio em Loja, são actividades de primeira linha e 
imprescindíveis para que as empresas de Telecomunicações em Portugal cumpram as 
suas obrigações legais de apoio ao cliente e forneçam os seus serviços e produtos com 
qualidade aos consumidores;  
 
- Considerando que se trata de actividades que no seu conjunto correspondem a milhares 
de postos de trabalho que não podem ser eliminados pelas empresas sem colocar em risco 
toda a estrutura de negócio, pelo que o recurso à utilização de trabalhadores 
subcontratados às empresas de trabalho temporário e outsourcing constitui apenas uma 
estratégia de desresponsabilização das empresas de telecomunicações pelos 
trabalhadores e sempre com o fim em vista do maior lucro possível à custa da exploração 
dos trabalhadores; 
  
- Considerando que os trabalhadores subcontratados às empresas de trabalho temporário 
e outsourcing são os que dão a voz pelas grandes empresas utilizadoras da prestação do 
serviços externos, como a MEO Altice, Vodafone, NOS Comunicações e outras; 
 
- Considerando que os horários de trabalho são determinados por essas empresas 
utilizadoras em função das necessidades do negócio, bem como as instalações e 
instrumentos de trabalho são propriedade destas; 
 



- Considerando que os procedimentos de trabalho são definidos pelas Empresas 
utilizadoras da prestação dos serviços externos, com uma efectiva ligação directa dos 
trabalhadores a essas empresas que precisam diariamente da sua prestação de trabalho; 
 
- Considerando que os trabalhadores se apresentam ao publico em nome das Empresas 
utilizadoras, nomeadamente da MEO Altice, Vodafone, NOS Comunicações e outras, mas 
mantendo um vínculo a empresas externas que constituem uma terceira parte estranha à 
relação de trabalho e que servem apenas para alugar mão-de-obra barata e rentabilizá-la 
através de condições de trabalho cada vez mais precárias e salários mais baixos sempre a 
rondar o SMN;  
 
- Considerando que os trabalhadores não aceitam continuarem condenados a trabalhar em 
regime de precariedade, com contratos a tempo parcial, a prazo, semanal, quinzenal e à 
hora, ou outras formas de trabalho precário, sempre mal remunerados, com horários 
desregulados que assumem as mais diversas formas, como a “adaptabilidade horária”, 
Banco de Horas ou a formula de Horário Concentrado que mais não visam que aumentar a 
carga horária através de trabalhado não remunerado; 
 
- Considerando que se trata de um mundo laboral na ordem dos 100 mil trabalhadores todos 
desprovidos de Contratação Colectiva para mais facilmente serem explorados; 
 
- Os trabalhadores dos Call Centers, reunidos hoje, dia 5 de Novembro de 2019, aprovam 
e :entregam esta Moção ao Ministério do Trabalho, no sentido de exigir do Governo uma 
tomada clara de medidas urgentes que visem: 
 

 Alterações legislativas que regule e imponha restrições do Trabalho Temporário 
unicamente às situações que se enquadrem no conceito de trabalho temporário;  

 Que limite recurso ao outsourcing também às situações onde este se enquadre 
acabando com a generalização que tem vido a ser feita; 

 Que exerça uma fiscalização rigorosa neste sector de actividade com penalizações 
para as empresas que dissimulam a sua desresponsabilização perante os 
trabalhadores a partir de contratos de prestação de serviços com terceiros e que através 
da introdução da terceira parte na relação de trabalho aumentam a exploração; 

 Que legisle no sentido de ser garantida a Contratação Colectiva para as Empresas de 
Trabalho Temporário e que às Empresas de Outsourcing seja aplicada a Convenção 
Colectiva aplicável às Empresas detentoras dos serviços quando este exista.  

 
Lisboa, 5 de Novembro de 2019 
 

 
Esta MOÇÂO foi aprovada por unanimidade 

 
 
 

Os Sindicatos Subscritores, 

 


