
 

AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DE 
LIMPEZA INDUSTRIAL DO S U C H  

 

NOS HOSPITAIS DE COIMBRA, VISEU, LITORAL ALENTEJANO, 
JÚLIO DE MATOS, SANTO ANTÓNIO (e outros) 

A NOSSA UNIDADE, ORGANIZAÇÃO E LUTA 
“ARRANCOU” IMPORTANTES AUMENTOS DE 
SALÁRIOS E DE SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO 

A PARTIR DE AGOSTO – MAS O STAD 
CONSIDERA-OS INSUFICIENTE!  

(PORQUE CONTINUAMOS A NÃO RECEBER A DEVOLUÇÃO DO SUBSIDIO DE 
ALIMENTAÇÃO QUE NOS FOI ILEGALMENTE REDUZIDO EM 2011!) 

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS! 
COLEGA 
No passado dia 21 de Junho, o STAD (em conjunto com os sindicatos da Industria Hoteleira), reuniu com a 
Administração do SUCH, nas instalações de Coimbra.  
Esta reunião foi realizada no seguimento das várias lutas que a Classe Trabalhadora e o STAD realizou nos 
últimos tempos, contra a redução ilegal do nosso Subsidio de Alimentação.  
Destacamos, em especial, a Jornada Nacional de Luta de 8 de Junho de 2012, com uma Greve de 24 horas, que 
teve uma adesão de cerca de 90% e duas concentrações em Lisboa, uma na parte da manhã, na Sede do 
SUCH, e outra na parte da tarde, no Ministério da Saúde.  
Informamos também que, para além destas nossas lutas, também os camaradas da hotelaria lutaram durante 
muito tempo contra as “más acções” do SUCH.  
COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 
É no seguimento da nossa luta que a Administração do SUCH nesta reunião, depois de negociações, acordou 
os seguintes  
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AUMENTOS A PARTIR DE 1 DE AGOSTO DE 2013 
1. SALÁRIOS   

• Um aumento de 10 euro por mês, ou seja, o Salário Mínimo no SUCH será de 495 euros 
mensais; 

• Os salários superiores até 525 euros, terão também um aumento de 10 euros para que a 
diferença salarial que actualmente existe se mantenha; 

 
2. SUBSIDO DE ALIMENTAÇÃO 

• Um aumento de 27 cêntimos por dia, ou seja, o Subsidio Alimentação será de 2.17 euros 
diários. 

 

Por outro lado, a Administração do SUCH também acordou os seguintes aumentos para o futuro, sem contudo 
se definir, nesta reunião de negociações, qual é a respectiva data de entrada em vigor. Ou seja, acordaram-se 
nesta reunião os valores mas não se sabe ainda quando vão começar a vigorar. Só em Outubro é que se vai 
realizar uma nova reunião de negociações para acordar a data de entrada em vigor dos seguintes valores: 

 

NOVOS AUMENTOS NO SUCH (já acordados mas sem data marcada de entrada em vigor) 
1. SALÁRIOS  - O Salário Mínimo que passará a existir no SUCH será de 514 euros mensais; 
 
2. SUBSIDO DE ALIMENTAÇÃO – O Subsidio de Alimentação que passará a existir no SUCH será de 

4.27 euros diários.   

COLEGA 
È indiscutível – estes aumentos a partir de Agosto são muito importantes! Depois, também é importante que já 
esteja acordado quais são os novos valores de salários e de subsídios de alimentação (apesar de não se saber 
quando vão entrar em vigor!).  
Contudo, ATENÇÃO! não está prevista a devolução da diferença do valor de subsidio de alimentação que 
tínhamos e que nos foi ilegalmente retirado quando, em Outubro.2011, o SUCH, passou a pagar 1,90 € diários!  
Pior ainda – quando o subsídio de alimentação foi ilegalmente reduzido pelo SUCH, o seu valor era de 2.37 
euros diários e o subsídio agora acordado para entrar em vigor no próximo mês de Agosto é de somente 2.17 
euros. Quer dizer, ainda estamos a perder por dia 20 cêntimos em comparação ao que tínhamos! E 20 
cêntimos em 22 dias de trabalho, em média, são 4.40 euros/mês, 48.40 euros/ano – é muito dinheiro!  
È por este motivo que o STAD considera insuficiente este aumento e, inclusive, fez uma proposta para que o 
subsídio de alimentação fosse aumentado para 3.10 euros diários – mas a Administração recusou a proposta 
do STAD! Por isto, o STAD, não inviabilizou o Acordo e subscreveu-o, afirmando porém, que ele é insuficiente!  
CAMARADA 
Este Acordo é muito importante e devemos dar-lhe todo o valor que ele tem, que é muito – e que só foi 
possível devido à UNIDADE, ORGANIZAÇÃO E LUTA da Classe Trabalhadora! Isto prova, mais uma vez, que  

VALE A PENA LUTAR – A LUTA COMPENSA! 
Porém, para que seja feita JUSTIÇA SOCIAL falta a devolução do valor que ilegalmente o SUCH reduziu em 
Outubro.2011! Por isso, afirmamos que 

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS! 
Comunicado nº 60/2013 – Lisboa, 25-6-2013                                                                                                             A DIRECÇÃO NACIONAL 



 


