
 
 

COMUNICADO AOS TRABALHADORES RANDSTAD II  

PRÉ-AVISO DE GREVE PARA DIAS 18 E 24 DE JUNHO 2019 
 

Os trabalhadores da Randstad II Prestação de Serviços Lda. decidiram, nos plenários realizados entre os dias 

5 e 7 de junho, a realização de Greves nos dias 18 e 24 de junho, (entre as 00:00 horas do dia 18 junho e as 

01:00 do dia 19 junho de 2019 e entre as 00:00 horas do dia 24 de junho e as 01:00 horas do dia 25 de junho 

de 2019) por forma a abranger todos os trabalhadores. 
 

Greve a 18 de junho de 2019 
 

 Concentração às 10h00, frente ao callcenter EDP (EXPO) 

Os trabalhadores da Qt do Lambert, devem juntar-se no pátio às 09:15h para deslocação até call 

center EDP (EXPO). 

Os trabalhadores dos edifícios Xerox, América e Amoreiras, devem deslocar-se até ao callcenter da 

EDP (EXPO). 

Hoje por uns, amanhã por TODOS 
 

 

Greve a 24 de junho de 2019 
 

 Concentração às 10h00, em frente à Sede da Randstad (Av. República) 

Os trabalhadores da Qt do Lambert, devem juntar-se no pátio às 09:15h para deslocação até à 

Randstad. 

Os trabalhadores dos edifícios Xerox, América e Amoreiras, devem deslocar-se até ao local acima 

indicado. 

 

Os motivos da GREVE são claros: 
 

 A negociação efetiva aumentos salariais, subsídio de refeição, carreiras, discriminações e demais 
assuntos apresentados através de caderno reivindicativo à empresa  

 Pela reposição do pagamento em regime de trabalho suplementar para os trabalhadores que 
sofreram corte do pagamento da prestação em dias de feriado.  

 Pelo cumprimento da lei nas matérias laborais.  

 Pelo fim da coação e do assédio aos trabalhadores antes e depois da realização das greves nos 
locais de trabalho.  

 Impedir a deslocalização de local de trabalho de cerca de 50 trabalhadores. 
 

Apesar de a Randstad, no início do processo negocial, ter manifestado abertura para satisfazer as propostas 

aprovadas pelos trabalhadores, acabou por adotar uma atitude impositiva e de intransigência. 
 

A Comissão Sindical do SIESI  
 

POR TI, POR MIM, POR NÓS - JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 
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