
COMUNICADO Nº 15/2023 
LISBOA 07/02/2023

AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS

 EMPRESA SÁ LIMPA
HOSPITAL CAPUCHOS

A SÁ LIMPA JÁ RESPONDEU AO
NOSSO CADERNO REIVINDICATIVO:

Agora, os trabalhadores decidirão!!!
VALE A PENA LUTAR – A LUTA COMPENSA!!!

CAMARADA
A SÁ LIMPA com receio da greve convocada para o próximo dia 9 de Fevereiro para dar força sindical
ao nosso CADERNO REIVINDICATIVO, propôs uma reunião de urgência para o passado dia 3 (sexta-
feira), em que apresentou a seguinte proposta:

 SUBSÍDIO  DE  ALIMENTAÇÃO  ,  atualizar  para  5.20€  dia  a  partir  de  1  de  Fevereiro  e  com
retroativos a 1 de Janeiro;

 SUBSÍDIO DE TRANSPORTE  , reconhece a criação do direito ao Subsídio de Transporte e aplica
o valor de 5€ a partir de 1 de Abril;

 COMPROMISSO DA  SÁ LIMPA   – a SÁ  LIMPA  compromete-se  também  a  negociar  logo  na
primeira semana de Abril as futuras atualizações do subsídio de transporte e do subsídio de
risco. 

Sobre  as  outras  matérias  do  nosso  CADERNO  REIVINDICATIVO  que  estão  em  negociação,
concretamente, as folgas ao domingo de 7 em 7 semanas e os 30 minutos de pausa para refeição, a
SÁ LIMPA comprometeu-se a reunir nos próximos dias para os resolver.
COLEGA
Esta proposta da  SÁ LIMPA fica aquém das reivindicações dos trabalhadores e que constavam do
CADERNO REIVINDICATIVO mas,  MUITA ATENÇÃO!!!, a  conquista  da  atualização  do subsídio  de
alimentação representa um aumento de cerca de 25.00 €uros/mês para cada trabalhador!!!
O subsídio de transporte é um valor simbólico de 5.00 €uros e só aplicado em Abril - mas é a abertura
da porta pois, desta forma, a SÁ LIMPA passa a reconhecer o direito ao Sub. Transporte!
CAMARADA
Após a reunião realizada e a  SÁ LIMPA se ter  comprometido por escrito,  em ata,  a  aplicar  estes
direitos, agora os trabalhadores têm que decidir se a luta/greve se mantém, ou não!

DEIXAMOS UM AVISO SÉRIO À SÁ LIMPA - SE NÃO CUMPRIR COM O QUE AGORA
ACORDOU NÃO RESTARÁ OUTRA SOLUÇÃO QUE NÃO SEJA A LUTA!

A UNIÃO FAZ A FORÇA – UNIDOS, VENCEREMOS!

STAD - FORÇA SINDICAL!


