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Comunicado à imprensa 
 

        Trabalhadores RANDSTAD II em greve 
 dia 13 de Junho 

 

Os trabalhadores da Randstad II que prestam atividade nos Call Centers por todo o país, 

vão realizar greve, no próximo dia 13 de Junho, em exigência de um aumento salarial 

digno. 

 

As retribuições dos trabalhadores dos Call Centers não têm qualquer alteração significativa desde que há 

conhecimento, salvo as que resultam do aumento do salário mínimo nacional, que abrange cerca de 40% dos 

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. 

 

Noutra linha das suas reivindicações, os trabalhadores reclamam a sua integração nos quadros das empresas 

para qual se presta serviços, visto que o “outsourcing” atribuído à Randstad configura falsa prestação de 

serviços e um expediente destinado a embaratecer os custos do trabalho e a manter a precariedade laboral 

extrema. 

 

O SIESI já solicitou audiências aos Grupos Parlamentares com o objetivo de sugerir alterações legislativas que 

imponham aos “prestadores de serviços” a aplicação aos trabalhadores das condições de trabalho 

observadas pelos utilizadores em relação aos seus próprios funcionários e, posteriormente, a sua integração 

no quadro do pessoal dos utilizadores. 

 

Salientamos que esta greve é convergente com outros locais de trabalho, estes assegurados pela Manpower 

Group. 

 

Agradecendo desde já a cobertura noticiosa que venham a dar à luta dos trabalhadores da Randstad II, 

subscrevemo-nos apresentando os nossos cumprimentos. 

 

12/6/2019 

 

A Direção 

 
Nota: Informações adicionais sobre esta ação de luta podem ser obtidas junto das trabalhadoras da Randstad e nossas 

Dirigentes Sindicais Anabela Silva, pelo nº 968741153 ou Sónia Mendes, pelo nº 964247114. 

     


