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AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO 

 

S U C H   NOS   HOSPITAIS  
 

NO SEGUIMENTO DA NOSSA GRANDIOSA JORNADA DE LUTA DE 08/07/2012 
(GREVE E CONCENTRAÇÕES) CONTRA A RETIRADA ILEGAL DO SUBSÍDIO DE 

ALIMENTAÇÃO E POR OUTROS DIREITOS E MELHORES SALÁRIOS, 
 

O STAD REUNIU COM O SUCH NO MINISTÉRIO 
DO TRABALHO NO DIA 24/07/2012 MAS …  
A EMPRESA CONTINUA INTRANSIGENTE  

E RECUSA REPOR A LEGALIDADE!!! 
 

A  LUTA  CONTINUA - VENCEREMOS! 
 

CAMARADA 
 
     No seguimento da grandiosa jornada luta levada a cabo pela Classe Trabalhadora no passado dia 08/07/2012, 
que teve uma adesão massiva, tanto na greve como na participação nas concentrações realizadas junto à sede do 
SUCH, em Lisboa, e no Ministério da Saúde, ministério que tutela a empresa, o STAD, na tentativa de encontrar 
uma solução para o presente conflito através do Diálogo Social, propôs a realização de uma nova reunião á 
Administração. 
     Como o SUCH não deu qualquer resposta, o STAD requereu a intervenção do Ministério do Trabalho, que 
marcou uma reunião, que teve lugar no passado dia 24 de Julho. Contudo, infelizmente,  
 

O RESULTADO DESTA REUNIÃO FOI INFRUTÍFERO, ISTO É = ZERO!!! 
     Efectivamente, colega, o SUCH continua a afirmar que a retirada ilegal do valor de 47 cêntimos/dia no subsídio 
de alimentação se deve à situação económica da empresa e do país – mas o STAD recusou esta desculpa! 
COLEGA  
    Perante esta posição ilegal, ilegítima e imoral do SUCH, o STAD reafirma que esta justificação não é verdadeira 
já que o SUCH, na área da limpeza hospitalar, aumentou o número de horas trabalhadas em 2011 (em relação a 
2010) em mais cerca de 300.00 horas/ano e teve mais 15% no volume de facturação! Ou seja, o SUCH tem tido 
muito trabalho e não tem crise de clientes!!! 



     Ora, perante estes resultados, se for verdade que há uma má situação financeira no SUCH, como foi declarada 
pelos seus representantes na reunião do Ministério do Trabalho, não foram os trabalhadores que contribuíram 
para ela mas sim as sucessivas Administrações que passaram pela empresa que foram incompetentes!!! E, se for 
verdade que há uma má situação financeira no SUCH, então a actual Administração que resolva a situação sem 
reduzir (roubar) o subsídio de alimentação à Classe Trabalhadora!!! 
COMPANHEIRO E COMPANHEIRA  
 
     Perante esta intransigência do SUCH, que é inaceitável e inadmissível,  
 

A LUTA CONTINUA - VENCEREMOS! ! ! 
 

     Sim, colega, A LUTA CONTINUA! para exigirmos o ”FIM DO ROUBO DO SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO!“ e a 
devolução do valor que nos foi retirado ilegalmente!!! Efectivamente, o SUCH, desde 1 de Outubro de 2011 até ao 
presente fim do mês de Julho de 2012, já nos tirou mais de 100€!!! E sabemos que VENCEREMOS! porque a 
JUSTIÇA está do nosso lado e não do lado do SUCH – por isto temos confiança na JUSTIÇA!!! 
     Vejamos as contas do total que o SUCH está a tirar ilegalmente desde 1 de Outubro a cada trabalhador(a) no 
subsídio de alimentação e que exigimos a devolução: 

RETIRADOS 47 CÊNTIMOS/DIA X 22 DIAS DE TRABALHO, EM MEDIA = 10,34 €/MÊS; 
10,34 €/MÊS X 10 MESES = TOTAL = 103.40€ TIRADOS A CADA TRABALHADOR(A)!! 

CAMARADA 
 
     O SUCH sabe que o STAD está disponível para resolver o presente conflito laboral! Isto é, a reposição da 
legalidade e a devolução dos valores ilegal, ilegítima e imoralmente tirados aos trabalhadores! Mas, se o SUCH 
continuar intransigente, iremos continuar a recorrer a todos os meios legais ao dispor da Classe Trabalhadora 
para que a legalidade seja reposta!    
     Isto significa que, para além da marcação de novas GREVES e CONCENTRAÇÕES, vamos continuar a requerer 
a intervenção da ACT. Entretanto, informamos também que o STAD já solicitou audiências junto dos Grupos 
Parlamentares da Assembleia da República para que estes tomem conhecimento da (má) actuação do SUCH, 
tendo já sido realizada uma audiência como o Grupo Parlamentar do CDS/PP que, apesar de não nos ter dado 
respostas positivas para a resolução do conflito, ficou surpreendido com a posição do SUCH e comprometeu-se a 
fazer perguntas aos Ministérios da Saúde e do Trabalho sobre a nossa situação!!! 

A  LUTA  CONTINUA - VENCEREMOS! 
 

PARA COMBATER A RETIRADA ILEGAL NO SUBSÍDIO DE 
ALIMENTAÇÃO E TERMOS MELHORES SALÁRIOS! 

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