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Aos trabalhadores da Randstad II    

Informação/URGENTE 

Sindicato das Indústrias Elétricas do Sul e Ilhas 

Apenas os culpados se refugiam 
 atrás do silêncio!  

 

O conhecimento de que estariam a ser chamados trabalhadores para prestar trabalho nas 
instalações da Expo, invocando os problemas no sistema do Projecto EDP, o SIESI exigiu em 
documento datado de 14 de Abril, a necessidade de as pessoas não poderem ser contactadas por 
formas que não deixassem expresso o motivo e que o teletrabalho era suspenso e em que 
período. 

Aliás, no dia 16, ontem, a empresa vem a afirmar isso mesmo num comunicado enviado aos 
trabalhadores, onde a sua posição é a de que o teletrabalho dura por períodos de um mês, 
renovável e se alterado por motivos que o exijam, tal carecerá de informação formal, o que a 
referida informação tem implícito ao ser feita pela via da comunicação pessoal por correio 
electrónico e não por outra forma, assumindo esse dever. 

Esta situação só ocorreu porque, lamentavelmente, a empresa se continua a esconder atrás do 
“biombo” da excelência para não mostrar a cara, estranho. Mas, hoje, após novo envio de 
clarificação da situação, digam lá: silêncio! 

Assim, admitindo o esforço de alguns responsáveis, o facto é que não existe quem assuma a 
gestão e responda às questões que se colocam ao seu nível de responsabilidades. 

O SIESI aconselha, por isso, que os contactados, de acordo com a informação de 16 de Abril da 
Randstad, solicitem o envio da convocação por email, de forma a poderem ser cumpridas as 
condições que aquela informação exige. 

Por outro lado, exigimos que todas as medidas sanitárias sejam rigorosamente cumpridas, desde 
os meios de proteção individual até aos colectivos, onde se integra a necessidade de os PA’s 
manterem a distância exigida e sempre desinfectados quando se acaba o trabalho ou é ocupado 
por outro trabalhador. 

Os espaços que servem várias pessoas, copas e casas de banho, têm de manter escrupulosamente 
as recomendações e obrigações emitidas pelas entidades competentes. 

A grave situação que atravessamos exige responsabilidade e rigor, não se compadecendo de 
velhos “hábitos e vícios”. 

Os trabalhadores evoluíram e sempre estiveram disponíveis para dar o seu melhor. E quais são as 
contrapartidas, todos sabem: precariedade e práticas de tempos idos que demonstra que afinal 
quem parou no tempo foi a empresa. Sem diálogo e respeito não há caminho… 

Dado que a EDP nos informou de que tudo estava a ser cumprido e estável nos “Callcenters”, a 
situação já lhe foi transmitida e pedidas responsabilidades. 

A todos o nosso desejo de saúde e felicidades. Amanhã e sempre 

estamos cá e contamos convosco! 

 

17 de Abril de 2020/A Direção 

Marcamos o tempo com a luta de quem trabalha!    
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