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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

o movimento Fartos destes Recibos Verdes divulgou um testemunho de um trabalhador da

REDITUSque dá conta do uso de falsos recibos verdes pela empresa no seu contact center de Castelo

Branco.

Segundo esta denúncia, os trabalhadores têm horários fixos e determinados pela empresa, chegando

mesmo a picar o ponto no sistema informático, o trabalho é realizado nas instalações da empresa,

com material da mesma, e os trabalhadores têm uma hierarquia definida, da qual recebem ordens.

A agravar esta situação, a Autoridade para as Condições do Trabalho foi fiscalizar a actuação da

empresa, mas o trabalhador entrevistado terá alegadamente sido instruído pela' empresa a dar

informações erróneas à entidade fiscalizadora, que, entretanto, não terá continuado a investigação.

A REDITUSé uma grande empresa cotada em bolsa, que aumentou nos primeiros 9 meses de 2010

os seus proveitos operacionais em 2,3% e os seus lucros em 3%, actuando nas áreas de outsourcing

e desenvolvimento de tecnologia e comunicações, e que, de acordo com este testemunho, estará em

situação ilegal na contratação dos seus trabalhadores do contact center de Castelo Branco.

o Bloco de Esquerda considera inaceitável que esta grande empresa utilize falsos recibos verdes,

prejudicando os seus trabalhadores e fugindo à lei, e quer ver esc1arecida a intervenção da ACT que

não terá sido capaz de verificar as verdadeiras condições de trabalho nesta empresa, falhando no

seu propósito de actuação.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério

do Trabalhoeda SolidariedadeSocial,a seguintepergunta:
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1. Tem o MTSSconhecimento da situação laboral dos/as trabalhadores/as da REDITUS?

2. Tem o MTSSconhecimento do relatório de inspecção da ACTao contact center desta empresa?

3. Que acções pretende o MTSS realizar caso se verifique que existem de facto falsos recibos

verdes na empresa e que a ACT realizou uma inspecção que não conseguiu verificar esta

situação?
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