
 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADE E DE
CONTAS REFERENTE AO 1º ANO DO

STCC (SETEMBRO 2014/2015)

Introdução

O documento em apreço procura traduzir a complexa actividade realizada, bem
como alguns sucessos, as dificuldades e obstáculos encontrados e inerentes à
actividade sindical em Portugal numa forma genérica, sendo mais acentuada
no  nosso  ramo de  actividade  e  à  fase  embrionária  que  o  STCC ainda  se
encontra.

Do relatório destacamos:

 Organização  Administrativa  –  Publicação  no  BTE  a  constituição  da
Direcção do STCC, Abertura de Conta Bancária do Sindicato, tratamento
do débito directo para quotização sindical, que está previsto entrar em
vigor até ao final do ano de 2015, criação do Site do Sindicato;

 Divulgação  do  Sindicato  através  de  distribuição  de  boletins  –  Tás
Logado em diversos locais de trabalho, mass media, através de uma
reportagem na RTP no Programa “Sexta  às  9”,  Jornais  quer  a  nível
nacional  quer  a  nível  internacional  (Espanha e Suíça),  redes sociais,
Blogue, Site.

 Petição  –  O Trabalho em Call  Centers é uma Profissão de Desgaste
Rápido!  Já conseguimos atingir o número de assinaturas (via internet)
necessárias para apresentarmos a respectiva petição à Assembleia da
República, mas ainda estamos longe de recolher as 4000 assinaturas
em formato em papel conforme nos propusemos;

 Procura de um espaço para uma sede em que haja um fácil  acesso
através  de  transportes  públicos  e  que  esteja  ao  alcance  do  nosso
orçamento, ainda não conseguimos conjugar todas estas variáveis;

 Formação - através da Advogada do STCC, ocorreram quatro acções de
formação sobre a legislação laboral aos Orgãos do STCC, assim como a
alguns associados que têm estado mais activos na vida do STCC;

 Debates, colóquios e outras iniciativas públicas, como, participação no
1º Maio com uma coluna de cerca de 25 trabalhadores e festa e vendas
de  T-shirt´s  para  a  angariação  de  fundos  para  proporcionar  a
representação do STCC a nível Internacional, no Brasil;
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 Relações  intersindicais  –  No  âmbito  de  várias  lutas  e  de  iniciativas

sindicais diversas, a Direcção manteve relações de solidariedade com
outras organizações sindicais e Comissões de Trabalhadores, como por
exemplo a TAP e reunião com o sindicato dos estivadores do Porto de
Lisboa;

 Procura de unidade com sindicatos que estão no sector de call centers
para  uma  campanha  contra  a  precariedade.  nReunião  com  vários
Sindicatos, como por exemplo: SIESI, CESP, numa forma geral temos
encontrado muita dificuldade e pouca receptividade por parte dos outros
sindicatos  em  nos  receberem  e  quererem  fazer  acção  activista
coordenada conjuntamente;

 Parcerias  –  Conseguimos  uma  parceria  com os  Precários  Inflexíveis
para a realização de uma campanha que se realizará a nível nacional
contra a Precariedade Laboral nos Call Centers;

Está em aberto uma possível  parceria com a APCC relativamente há
melhoria das condições de Higiene e Segurança no Trabalho;

 Relações  Intersindicais  Internacionais  –  Ida  ao  encontro  da  Rede
Internacional de Solidariedade e Luta;

 Delegados Sindicais – Foram eleitos Delegados Sindicais nos seguintes
locais de trabalho: Teleperformance de Setúbal, PT da Passos Manuel;
ACE  –  Mello  Saúde  de  Oeiras  e  Manpower  da  Santa  Casa  da
Misericórdia;

 Jurídico – Tivemos bastante procura por parte de sócios e não sócios
com questões e dúvidas quer a termo individual, quer a nível colectivo.
Destacamos as principais temáticas:

 Despedimentos e Caducidade de Contrato, conseguimos a
reintegração  de  uma  associada  na  empresa  Sitel  após
despedimento Ilícito;

 Esclarecimento  relativamente  a  fecho  de  Contas  e
indeminizações;

 Direito a Subsídio de Desemprego;
 Pagamentos nos contratos de formação;
 Condições de Higiene e Segurança no Trabalho;
 Parentalidade;
 Tempos de trabalho/pausas/horários laborais/dias e gozo

de férias;

Até  ao  momento  não  tivemos  nenhuma  situação  que  tenhamos  levado  a
Tribunal. Consideramos ir a tribunal com um caso de assédio moral, mas no
último  momento  verificámos que  o  caso  não  era  uma situação  de  assédio
moral, mas sim um caso que está relacionado com as características do nosso
trabalho, que têm que ser urgentemente melhoradas, mas só é possível com a
organização colectiva dos trabalhadores e não com uma situação individual.
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Quer  a  nível  colectivo  quer  a  nível  individual  as  vezes  que  tivemos  que
contactar  as  empresas,  não  obtivemos  feedback  por  parte  destas,  mas  as
situações que foram expostas foram rapidamente corrigidas. Não obtivemos
resposta  de  uma  situação  de  despedimento  que  o  trabalhador  não  foi
reintegrado  na  empresa  como  nós  pretendíamos,  pois  sabemos  que
trabalhador  não  viu  o  seu  contrato  a  ser  renovado,  por  motivos  não
justificativos,  mas  tendo  a  empresa  seguido  criteriosamente  a  legislação
laboral, consideraríamos que em Tribunal teríamos fracas possibilidades de ter
sucesso, e optámos por tentar organizar os trabalhadores naquele Call Center,
com o intuito de criármos um forte movimento sindical, para que de futuro não
aconteçam situações idênticas.

Em suma, consideramos que temos tido alguma taxa de sucesso nas nossas
revindicações junto às empresas, mas uma grande dificuldade em chegar a
conversações  com  estas  (só  duas  das  empresas  que  contactámos  nos
responderam, indicando que as situações expostas já estavam resolvidas).

 

 Organização  de  trabalhadores  -  destacamos  os  seguintes  locais  de
trabalho:

Teleperformance Infante Santo:

Foram feitos dois abaixo assinados, um deles a revindicar o direito a headsets
próprios,  ou  pelo  menos  ter  espojas,  substituição  das  cadeiras  partidas,
desparasitação e que alcatifas fossem retiradas, o outro abaixo assinado, tinha
como mote os cacifos não serem colocados na garagem. Não conseguimos
que  as  alcatifas  fossem  retiradas  nem  os  cacifos  fossem  colocados  na
garagem.

Randstad Passos Manuel:

Com a perda do projecto PT na Passos Manuel por parte da Randstad para a
Kelly Services, existiu uma forte mobilização dos trabalhadores impulsionados
pela nossa Delegada Sindical e pelo nosso Dirigente Sindical que trabalha no
local. Foram distribuídos no local de trabalho vários boletins com a informação
para os trabalhadores não aceitarem acordos e rescisões de contrato que a
Randstad  estava  a  propor  (alguns  desses  acordos  a  empresa  propor  um
pagamento três vezes inferior ao que os trabalhadores tinham direito), nesses
boletins informávamos como os trabalhadores deveriam actuar e de todos os
direitos que tinham nesta situação.

Fizemos uma manifestação à porta do Call Center, onde tivemos a cobertura
por vários órgãos da comunicação social.
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Existiu  deslocações  à  ACT,  assim  como  um  grupo  de  trabalhadores
deslocaram-se  à  sede  da  Randstad  para  falarem  com  a  Gestora  daquele
projecto a pedir  explicações do que estava a acontecer  e  a exigir  os seus
direitos.

O resultado que obtivemos nestas acções foi positiva, conseguimos assegurar
todos os direitos e garantias destes trabalhadores.

E.S. Contact Center – Projecto Meo do Porto:

Após várias reuniões com os trabalhadores da E.S. Contacto do Porto 
enviamos fizemos a distribuição de boletins à porta do respectivo edifício 
denunciando irregularidades que se verificavam, paralelamente, enviamos uma
carta à entidade patronal a exigir o cumprimento do Código de Trabalho nos 
seguintes pontos: Tempos de trabalho e os respectivos pagamentos, higiene e 
segurança no trabalho, marcação de férias e o pedido de uma reunião com 
carácter de urgência. Não obtivemos resposta à carta, mas as irregularidades 
mencionadas na carta foram corrigidas no período de um mês após ter 
recepcionado a respectiva carta.
Neste local de trabalho estamos com dificuldade em eleger um delegado 
sindical.

ACE – José Mello Saúde - Oeiras:

Os  trabalhadores  deste  projecto  tiveram  a  indicação  que  o  seu  posto  de
trabalho vai ser deslocado de Oeiras para Cabo Ruivo e a empresa não está a
querer  cumprir  com  as  suas  obrigações  ao  que  se  refere  à  garantia  do
pagamento das despesas acrescidas que daí virão para estes trabalhadores.
Neste momento estão igualmente a alterar a escala do horário laboral de forma
a prejudicar gravemente a vida destes trabalhadores.

Das várias reuniões que temos tido com as nossas associadas que trabalham
neste  projecto,  elegemos  uma  Delegada  Sindical,  enviamos  uma  carta  a
solicitar  uma reunião com carácter  de  urgência (estamos neste momento  a
aguardar  resposta),  entretanto  elaboramos  uma  carta  para  que  a  empresa
reveja a alteração unilateral de horário que fez para o mês de Outubro de 2015,
pois, não tem em consideração sequer a conciliação da actividade profissional
com  a  vida  familiar.  Esta  carta  foi  assinada  por  diversas  trabalhadoras  e
entregue  no  Departamento  de  Recursos  Humanos,  estamos  a  aguardar
resposta.
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Contas

Data Quotização Despesas Saldo Contabilístico

Dez.2014  333.47 €

Jan. 2015 322.40 € 100.00 € 555.87 €

Fev.2015 93.10 € 100.00 € 548.97 €

Mar.2015 272.14 € 100.00 € 721.11 €

Abr.2015 91.65 € 110.00 € 702.76 €

Mai.2015 261.18 € 393.57 € 570.37 €

Jun.2015 117.97 € 100.00 € 588.34 €

Jul.2015 305.74 € 100.00 € 794.08 €

Ago.2015 140.45 € 100.00 € 834.53 €

Set.2015 228.85 € 105.45 € 957.93 €

Temos 100,00€ mensais  de  despesas fixas  com a avença da advogada,  o
restante das despesas que tivemos são despesas relacionadas com fotocópias,
carimbo, dossier, e deslocações ao Porto e Braga para podermos reunir com
os trabalhadores.

Relativamente às despesas de representação do STCC no Brasil foi no valor
540,00€ de estas despesas foram asseguradas com a venda de t-shirt´s e com
a festa realizada dia 23 de Maio de celebração de 1 ano do STCC com uma
Festa de músicas Africanas e do Mundo no Sport Clube Intendente, não tendo
sido utilizado qualquer dinheiro vindo de quotizações.
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