
AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA

SÁ LIMPA
HOSPITAIS e METRO do Porto

A SÁ LIMPA NÃO RESPEITA OS NOSSOS
DIREITOS E ESTÁ A TENTAR BRINCAR COM

OS TRABALHADORES – NÃO PODE SER!
A SÁ LIMPA CONTINUA A NÃO RESOLVER OS PROBLEMAS DOS

TRABALHADORES - EXIGIMOS QUE OS NOSSOS DIREITOS SEJAM CUMPRIDOS E
QUE A SÁ LIMPA NOS TRATE COM RESPEITO E DIGNIDADE!

UNIDOS E EM LUTA, NO STAD,
VENCEREMOS!!!

CAMARADA E COLEGA
Existem muitos problemas laborais na SÁ LIMPA – como, aliás, todos sabemos!!!
O STAD já realizou duas reuniões de negociações com a SÁ LIMPA para tentar resolvê-los –
mas em vão! 
A primeira reunião, no dia 22 de Setembro e a segunda no dia 29 de Novembro. Após as duas
reuniões, a SÁ LIMPA não deu qualquer resposta aos problemas dos trabalhadores – e já teve
muito tempo para responder aos problemas laborais colocadas pelo STAD!!
Após a segunda reunião e apesar  da  SÁ LIMPA se ter  comprometido a dar  uma resposta
rapidamente, até este momento ainda não respondeu - isto é uma verdadeira falta de respeito
por quem trabalha!!!

SOMOS TRABALHADORES DE LIMPEZA INDUSTRIAL, MAS EXIGIMOS
RESPEITO E RECUSAMOS SER TRATADOS COM DESPREZO = LIXO!!

COLEGA E CAMARADA

Os  problemas  laborais  colocados  pelo  STAD nas  reuniões  com  a  SÁ  LIMPA foram  os
seguintes:

 HOSPITAL DE SÃO JOSÉ / LISBOA  

PROBLEMA LABORAL RESPOSTA DA SÁ LIMPA
Cumprimento do acordado sobre o subsídio de

alimentação e a sua atualização;
Os retroativos já foram pagos e que o subsídio

estava atualizado.
Falta de pagamento do subsídio de transporte aos

trabalhadores sindicalizados no STAD;
A SÁ LIMPA iria analisar a situação e daria uma

resposta ao STAD até dia 9 de dezembro.
Entrega dos recibos de vencimento no final de cada

mês;
O assunto está tratado, os recibos estão na posse da

supervisora e que, aos trabalhadores que os
solicitem, serão entregues.
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 HOSPITAL DOS CAPUCHOS / LISBOA  

PROBLEMA LABORAL RESPOSTA DA SÁ LIMPA
Descanso semanal ao domingo de 7 em 7 semanas Não houve acordo entre o STAD e a SÁ LIMPA,

porque a empresa entende que os trabalhadores
devem solicitar estas folgas e o STAD defender que

os direitos do CCT são para se cumprir
Que a pausa de 30 minutos inscrita no CCT não está

a ser remunerada
A SÁ LIMPA informou que os 30 minutos já fazem

parte do horário de trabalho, contrariamente á
informação que o STAD tinha recolhido.

Pagamento dos feriados que coincidem com o
domingo

A SÁ LIMPA entende que está a cumprir com o CCT,
ou seja, que cumpre o direito do CCT.

Caderno Reivindicativo do Local de Trabalho A SÁ LIMPA comprometeu-se a apresentar uma
proposta até ao dia 9 de dezembro.

 HOSPITAIS DE PORTALEGRE E BEJA  

PROBLEMA LABORAL RESPOSTA DA SÁ LIMPA
A percentagem de 16% nos recibos que está a ser

paga como “subsídio de turno” deve ser paga como
“trabalho em domingos”

A SÁ LIMPA afirmou que a rúbrica dos 16% nos
recibos já está  a constar como 16% de “trabalho em

domingos”.
Falta de pagamento do subsídio de transporte e de

risco
A SÁ LIMPA afirmou que, como foi a anterior

empresa que o retirou, aguarda que o processo entre
em Tribunal para tomar uma decisão

Subsídio de alimentação, valor reduzido no hospital
de Beja

A SÁ LIMPA ia analisar o problema e dava uma
resposta em breve.

 METRO - LIMPEZA DE VIATURAS (MATERIAL CIRCULANTE) / PORTO  

PROBLEMA LABORAL RESPOSTA DA SÁ LIMPA
Categorias profissionais, retroativos e processos em

Tribunal de Trabalho
A SÁ LIMPA, informou de que estavam já atribuídas
as categorias conforme as funções desempenhadas
e pagos os retroativos desde a entrada da empresa.

COLEGA
Estas foram os problemas colocados á SÁ LIMPA, mas a que, até ao momento, esta ainda não
deu qualquer resposta, conforme se comprometeu! 
É por isso que afirmamos que há por parte da SÁ LIMPA uma total falta de respeito por quem
trabalha e pelo  STAD que, em representação dos trabalhadores, tenta que o Diálogo Social
resulte – mas parece que a SÁ LIMPA quer brincar com quem trabalha!!!!
CAMARADA 
Perante esta situação inaceitável, preparemos a luta contra a SÁ LIMPA - ou temos respostas
da SÁ LIMPA positivas e que respondam ás justas pretensões dos trabalhadores ou, então, 

CONTRA A FALTA DE RESPOSTAS POSITIVAS DA SÁ LIMPA AOS PROBLEMAS
DOS TRABALHADORES, A LUTA É A ÚNICA SOLUÇÃO!!!

UNIDOS E ORGANIZADOS, NO STAD, VENCEREMOS!!!
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A UNIÃO FAZ A FORÇA - A LUTA CONTINUA!!


