
RESOLUÇÃO/MOÇÃO

A ManpowerGroup Solutions comunicou no dia 03 Março 2017 aos trabalhadores do Contact
Center da EDP em Seia e à Direcção do SITE CN a sua posição de não realizar a reunião agendada
para hoje 06 Março/17 com a Direcção e Comissão Sindical do sindicato e de aplicar por ato de
gestão, aumentos salariais e o subsidio de refeição, cujos valores foram transmitidos verbalmente
aos trabalhadores na tarde do mesmo dia, rompendo com esta posição as negociações do caderno
reivindicativo que vinha sendo discutido entre a empresa e o sindicato.

Os  diversos  argumentos  apresentados  pela  ManpowerGroup  Solutions  para  justificar  a  sua
posição nomeadamente; 

 a invocação do facto da apresentação no dia 23 Fevereiro 2017 de um pré-aviso de greve
para o dia 13 Março 2017, quando no dia 22 Fevereiro 2017 ficou agendada uma reunião
para o dia 06 Março 2017, para continuação das conversações, entendendo a empresa este
pré-aviso  de  greve  como  uma  falta  de  reconhecimento  do  empenho  que  todos  têm
colocado nas conversações, bem como do esforço que a ManpowerGroup Solutions tem
feito.

 a invocação de que a empresa tem demonstrado um desejo sério e genuíno de manter as
conversações

 a invocação de que, independentemente da abertura da ManpowerGroup Solutions e do
esforço que esta possa empreender, “a opção pela greve será sempre o caminho”. (Desde já
afirmamos que um pré-aviso de greve não implica que esta seja realizada. A concretização
da greve iria depender do resultado da reunião do dia 06 Março 2017).

Estas invocações são meramente argumentos para não proceder a melhores aumentos salariais
aos trabalhadores e teimar nas suas posições, concretamente:

 a transformação dos actuais 5 escalões salariais em 4, que desde sempre temos  rejeitado
liminarmente.

 a atribuição de apenas 15 euros, para o escalão dos 6 a 8 anos de antiguidade, e de apenas
10 euros para o último escalão.

 a sua teimosia, contra tudo e contra todos, na aplicação dos seus modelos e métodos de
gestão (modelo de incentivos e agora o vergonhoso e ridículo campeonato de volume de
actividades entre equipas do Contact Center), onde no modelo de incentivos (prémios), em
média, mais que duplicou os valores pagos no tempo da Reditus, passando a aplicar mais
26,40€ em média por trabalhador para além dos 26,10€ da Reditus e agora no mês de
Março o campeonato de volume de actividades mais de 5.000€. Os  valores dos prémios são
desproporcionados relativamente aos salários-base, sendo que nem todos os trabalhadores
recebem tais prémios e muitos deixaram de o receber tal como são penalizados nos valores
por  faltas  de  parentalidade,  nojo e  trabalhador-estudante,  que a  empresa  afirmou não
penalizar.

 A  ManpowerGroup  Solutions  tem  tido  uma  postura  para  com  os  trabalhadores  e  sua
estrutura representativa que podemos concluir  não dá a devida atenção e respeito que
merecem,  com  demoras  demasiadas  na  resposta  às  propostas  ou  reivindicações  dos
trabalhadores, quando paralelamente é lesta na aplicação do que lhe interessa, como foi o



caso  da  aplicação  em  Setembro  do  novo  modelo  de  incentivos,  quando  para  negociar
salários pediram-nos um tempo (pelos trabalhadores concedido) até meados de Dezembro
de 2016 com o argumento de não ter  condições  para  negociar  sem ter  a  avaliação da
exploração da actividade do Contact Center. É caso para dizer: gato escondido com rabo de
fora.

 A ManpowerGroup Solutions sempre deu a entender que iria negociar aumentos salariais
para o ano de 2016, mas no dia 09 Dezembro 2016 apresentou, na reunião com o sindicato,
uma  proposta  para  os  anos  de  2017,  2018  e  2019,  omitindo  o  ano  de  2016,  o  que
questionámos e que agora assume não aplicar nada naquele ano.

Assim, os trabalhadores da ManpowerGroup Solutions no Contact Center da EDP em Seia, 
decidem:

1. Realizar a greve marcada para o dia 13 Março 2017.
2. Responsabilizar  a  empresa  pelas  consequências  da  sua  posição  de  rompimento  das

negociações do Caderno Reivindicativo, e pelo eventual agravamento da situação laboral no
Contact Center.

3. Solicitar à empresa a reavaliação da sua posição relativamente ao Caderno Reivindicativo e,
desde logo, o cumprimento das evoluções de escalão, como negociado com a Reditus em
2014 e que a ManpowerGroup Solutions disse em Maio de 2016 ir cumprir.

4. Esperar que a empresa marque quanto antes - e sugerimos, até ao dia 17 Março 2017 -,
uma reunião com a Direcção e Comissão Sindical do SITE CN, com vista à continuação do
diálogo (não só por causa do Caderno Reivindicativo), que consideramos desejável a todos
os níveis.

5. Dar conhecimento da presente Resolução à EDP Soluções Comerciais, SA.

O Plenário de trabalhadores
Seia, 6 Março 2017


