
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

CONCLUSÕES DA REUNIÃO RANDSTAD 
 

No passado dia 29 de Maio, o SINDETELCO e a RANDSTAD reuniram-se na 
sede da empresa na procura de soluções para os problemas laborais que mais 
afligem os trabalhadores da RANDSTAD, bem como para colocar algumas 
questões sobre as eleições para o Comité Europeu da Empresa.  
 

Os principais pontos que debatemos nesta reunião foram os seguintes: 
 

SUBSÍDIOS DE REFEIÇÃO 
 

O SINDETELCO defendeu a uniformização do valor do subsídio a todos os trabalhadores. 
 

 DIA DE ANIVERSÁRIO 
 

Voltámos a solicitar à Empresa a atribuição de dispensa no dia de aniversario do trabalhador/a. 
 

MAPAS DE FÉRIAS 
 

Apesar de este tema ser antigo, continuam a existir locais de trabalho em que os mapas de férias não estão 
afixados em lugar próprio e visível a todos os trabalhadores, infringindo deste modo a legislação laboral em 
vigor, encontrando-se nas PA´s dos Coordenadores e Supervisores. Mais uma vez o SINDETELCO deixou 
claro à empresa que aquando das nossas visitas aos locais de trabalho, sempre que verificarmos que não 
estejam afixados os mapas de férias, denunciaremos estas situações à Autoridade para as Condições no 
Trabalho (ACT). 
 

CONTRATAÇÃO COLECTIVA 
 

O SINDETELCO introduziu novamente este tema, entendendo que está no momento de alguns empregadores 
ultrapassarem as meras declarações de intenção e que concretizem na mesa negocial um Instrumento de 
Contratação Coletiva para o sector, como pilar essencial na defesa do emprego e das condições de trabalho. 
 

TRANSFERÊNCIAS DE LOCAL DE TRABALHO 
 

Informámos a empresa que nos termos previstos pelo Código de trabalho sempre que existam mudanças de 
locais de trabalho por conveniência do serviço terão de ser pagas, nomeadamente, acréscimos com transportes 
do trabalhador. A RANDSTAD referiu que os acréscimos têm que ser efetivamente de pagos e todos os casos 
assinalados serão analisados tendo em vista o pagamento dos acréscimos de transporte. Deste modo, se 
algum trabalhador estiver nesta situação específica deve contactar o SINDETELCO para requisitarmos a 
regularização junto da empresa. 

 

ELEIÇÕES PARA O COMITÉ EUROPEU DA EMPRESA DA RANDSTAD 
 

As eleições para o Comité de Empresa encontram-se neste momento suspensas e em análise da DGERT. 
Oportunamente será anunciado pela Randstad uma nova data para as eleições. 
 

Fomos informados pela Empresa que todos os locais de trabalho onde existam 10 ou mais trabalhadores terão 
uma mesa de voto. Sugerimos que nos locais onde existam menos que 10 trabalhadores e, para que ninguém 
fique de fora neste ato eleitoral, fossem criadas três mesas de voto nos edifícios centrais. Por exemplo a mesa 
de voto em Lisboa ficaria no Ed. Sede da Av. da República. 
 
Lisboa, 18 de Junho de 2019                                                                                                                        O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 
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