
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O PCP tomou conhecimento de atrasos recorrentes no pagamento dos salários aos

trabalhadores da Reditus. Já nos meses de Outubro e Novembro de 2017 teriam ocorrido

situações semelhantes às que se verificaram este ano, com salários em atraso ou a serem

pagos muito depois da data contratualizada.

Tivemos ainda conhecimento que após uma convocatória de greve por parte das organizações

sindicais representativas dos trabalhadores e de uma reunião entre estas e a empresa, a

Reditus revelou estar a processar os pagamentos do mês de Fevereiro e que o mês de Março

seria regularizado durante esta semana.

Sabendo que a Reditus é uma empresa de prestação de serviços a outras empresas, a maioria

delas grandes empresas (como por exemplo, a NOS) e que não houve informação de falta de

pagamentos por parte dessas empresas, a que se devem estes atrasos e como explica a

Reditus o facto de, na prática, estar a receber e a ficar com dinheiro que é o salário dos seus

trabalhadores.

Esta situação é inadmissível. Os trabalhadores recebem já salários muito baixos que mal dão

para pagar todas as contas e sobreviver, trazendo esta situação ainda mais dificuldades bem

como consequências muito negativas para as famílias, algumas das quais podem ter um

carácter irreversível por (ir)responsabilidade da Reditus, constituindo um atropelo brutal aos

direitos destes trabalhadores.

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicito ao Governo

que, por intermédio do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, me sejam

prestados os seguintes esclarecimentos:

Tem o ministério conhecimento desta situação?•

Que acções inspectivas realizou a ACT à Reditus e quais os resultados das mesmas?•

Que medidas vai tomar para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores?•



Palácio de São Bento, 17 de abril de 2018

Deputado(a)s

RITA RATO(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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