
No vencimento de Dezembro, os trabalhadores da TP que têm como salário base o 
salário mínimo notaram que o seu vencimento estava alterado. A subida do salário 
mínimo nacional foi antecipada, mas foi também cortado o valor equivalente no 
“prémio” de assiduidade. Em alguns casos o corte foi feito noutros “prémios”, como 
o de qualidade.

O STCC, ao saber da intenção da Teleperformance de proceder a estes cortes, 
pediu esclarecimentos ao Eng.º João Cardoso. Não obtivemos resposta. Os cor-
tes nos vencimentos foram feitos sem aviso, quando muitos operadores estavam de 
férias.

A situação gerou uma grande revolta nos trabalhadores. Houve dezenas de queix-
as. Consta que a TP pode voltar atrás com os cortes feitos no vencimento de Dezem-
bro. Prova-se que vale a pena não nos calarmos. Mas a nossa intenção é que a 
TP abdique de fazer quaisquer cortes e deixe os trabalhadores gozarem deste 
pequeno aumento do salário mínimo, como todos os trabalhadores no país.

A TP não tem o direito de cortar nos “prémios” de assiduidade. No caso dos tra-
balhadores que têm o “prémio” no contrato, isto é obviamente ilegal. No caso dos 
trabalhadores que recebem este “prémio” há anos consecutivamente, este “prémio” 
é uma componente fixa do vencimento que não pode ser tirada.

A TP não é uma pequena empresa que vá à falência com um pequeno aumento de sa-
lário. A TP ganhou recentemente projectos como o facebook, o Benfica ou o Santand-
er Totta e tem lucros de milhões de euros. Tem dinheiro para fazer o aumento de 25€.

O STCC pediu uma reunião com a administração para mostrar o seu 
ponto de vista evitar um conflito com a empresa. Esperamos resposta. 
Mesmo sem resposta iremos contestar este atropelo!

Teleperformance:
Cortes nos vencimen-
tos são injustos e ile-
gais

Faz-te ouvir: Sindicaliza-te!
 taslogado@gmail.com


