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Merecemos Salários Decentes!

Exigimos:
- Aumento do salário base!

- Progressão salarial!
- Fim dos contratos Emprecede!

- Prémio de Assiduidade para todos!
- Fim do Assédio Moral!

“Não lutamos por comissões mas por salários em condições”. Este 
foi o lema dos trabalhadores da Teleperformance de Setúbal na sua 

greve realizada no dia 9 de Maio.

Salário mínimo, exigência máxima. É assim que 
a TP funciona. Recebemos o salário mínimo e pou-
co mais. Mesmo os colegas de multilingual recebem 
quase sempre menos que o Salário Mínimo do seu 
país de origem. Com o Salário Mínimo não se 
alimenta uma famíla. Mais grave: a TP não au-
menta os trabalhadores nem após 5, 7 ou 10 anos 
de trabalho. Nunca saíamos do mínimo, mas exigem-
-nos sempre mais! Mais chamadas, mais vendas, 
mais e-mails, mais horas-extra... BASTA!
A TP diz que não tem dinheiro para aumentos. Isso  
é falso! A empresa tem crescido 30% por ano. Exis-
te margem para aumentos de 10%, por exemplo. 
Porque é graças aos trabalhadores que a empresa 
cresce!
Em vez de salários decentes, a TP tenta “compen-
sar-nos” com “comissões” ou “prémios”. Mas estes 
“prémios” muitas vezes vêm em cartões ou pontos 
que não dão para pagar as contas. Outras vezes 
são retirados repentinamente, porque os “KPI’s mu-
daram”. Outra vezes são retirados devido a faltas 
justificadas, o que é ilegal. Assim a TP trata os 
trabalhadores como burros, que correm atrás 
de uma cenoura, em vez de pagar salários dig-
nos.

Colegas da TP de Setúbal 
conquistaram mais 200€ mensais!

Os colegas da Tp de Setúbal não se tem conformado. 
Em Fevereiro do ano passado e em Maio deste 
ano, os colegas fizeram greve por aumentos, 
contra a Emprecede e o assédio. Já conseguiram 
aumentos de 200€ mensais, ainda que no prémio e 
não no salário base. Vários colegas foram passados 
de Emprecede para contratos TP. Está comprovado 
que vale a pena lutar! O STCC agora pretende 
estender esta luta a toda a TP. Queremos au-
mentos do salário base. Queremos progredir sala-
rialmente na TP, queremos o fim da Emprecede e do 
Assédio. UNIDOS PODEMOS VENCER!

A “cenoura” e o “chicote”, ou as “comissões” e as ameaças.
Até quando?



Reunião Aberta de Trabalhadores da Teleperformance
Sábado dia 23 de Junho | 15h| Rua Maria nº15 R/C | Metro Intendente

É possível
 conquistar melhores
salários, direitos e 

respeito.
Participa numa reunião aber-
ta a todos os colegas da TP, 

sindicalizados ou não.
Faz-te ouvir!

Participa! Traz um colega! Se nada fizermos, nada muda!

Carta Aberta ao CEO da Teleperformance
Há mais de 3 anos que o STCC procura reunir com a Administração da Teleperformance. O Engº 
João Cardoso tem-se recusado sistemáticamente, pelo que o STCC escreveu uma carta aberta ao 

CEO da TP que publicamos abaixo e que pode ser lida na íntegra no nosso facebook.

Vimos pela presente, solicitar no-
vamente reunião presencial com a 
Administração da Teleperformance 
Portugal, na pessoa do seu CEO o 
engenheiro João Cardoso. O pre-
sente pedido vem no seguimento 
da greve parcial de 3 horas que os 
trabalhadores da Teleperformance 
de Setúbal realizaram no dia 8 de 
Maio.

Assinalamos e relembramos sua 
excelência que o pedido de reunião 
não vem de agora, tendo-o já soli-
citado por diversas vezes o STCC, 
não tendo esses mesmos pedidos 
sido atendidos até ao momento. E 
se, relativamente aos primeiros pe-
didos de reunião da nossa parte, 
o sr. Engenheiro ainda se poderia 
escudar em compromissos “inadiá-
veis”, muitos deles no estrangeiro, 
neste momento, depois do núme-
ro de trabalhadores que aderiram 
à acção reivindicativa do passado 
dia 8, parece-nos de todo inadiável 
(passe a redundância) e até urgen-
te, que sua excelência responda 
positivamente.

Deixamos claro desde já, para que 
não exista lugar a qualquer dúvida 

da vossa parte, caso tal não tenha 
ficado devidamente esclarecido no 
dia 8 – os trabalhadores estão cada 
vez mais e em maior número, cien-
tes da justiça das suas reivindica-
ções. Os trabalhadores da Teleper-
formance também querem deixar 
claro que estão abertos a dialogar, 
mas a um diálogo efectivo, não um 
diálogo de “simulacro”, como os 
que têm lugar muitas das vezes no 
360º CEO Review, que mais não 
são que outra forma da Teleperfor-
mance publicitar o seu “crescimen-
to”, que de facto é cada vez mais 
visível, sem terem eles próprios 
uma palavra, e uma palavra leva-
da seriamente, na forma como a 
empresa é gerida, particularmente 
naquilo que lhes diz respeito (tra-
balhadores), nomeadamente, no 
aumento do salário base, em par-
ticular daqueles trabalhadores que 
exercem funções em campanhas 
de mercado interno, progressão 
salarial para todos, independente-
mente de serem ou não “CSR’s”, 
pagamento do prémio de assidui-
dade TP para todos, inclusive aos 
trabalhadores contratados a partir 
de 2015, bem como medidas sérias 
e visíveis de combate ao assédio 

moral/laboral.
Sublinhamos de forma muito par-
ticular a reivindicação relativa aos 
contratos Emprecede, sabemos já 
todos muito bem o que é esta em-
presa, o facto da Teleperformance 
ser beneficiada com incentivos fis-
cais por parte do Estado pela cria-
ção de postos de trabalho, quando 
a grande maioria dos trabalhadores 
novos contratados o são através da 
Emprecede. 

Somos nós, trabalhadores, que fa-
zemos a Teleperformance crescer, 
somos nós trabalhadores que a tor-
namos diariamente, no “Great Pla-
ce to Work”, é preciso não só não o 
esquecer, como valorizar essa rea-
lidade com medidas concretas que 
melhorem a sua qualidade de vida, 
o seu orgulho por trabalharem aqui 
diariamente durante tantos anos. 

Certos da melhor atenção de sua 
excelência e certos de resposta po-
sitiva (e pelo próprio CEO, sr João 
Cardoso) ao presente pedido de 
reunião.
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