
Não em nosso nome! 

A defesa dos direitos dos trabalhadores dos SAMS faz parte da defesa dos direitos dos 

trabalhadores bancários! 
 

Sim à livre negociação do seu contrato colectivo de trabalho! 
 

Retirada do pedido de caducidade do Contrato Colectivo em vigor! 

 

Os Serviços de Assistência Médico-Social (SAMS) são um serviço de saúde de valor inestimável, 

conquistado e construído pela mobilização de equipas de militantes bancários – que, em sucessivas 

Direcções do nosso sindicato, se empenharam nesta tarefa. Fizeram-no em simultâneo com as funções 

normais que cabem a uma Direcção sindical, na mobilização dos trabalhadores que representa, para 

assegurar a livre negociação e defesa do contrato colectivo de trabalho, contendo os nossos direitos 

como trabalhadores bancários, também eles conseguidos como resultado de muitas lutas, algumas delas 

ainda antes do 25 de Abril, quando as perseguições e a prisão eram muitas vezes o preço. 

Estamos agora a viver um período que jamais imaginámos que pudesse acontecer, com a Direcção do 

nosso sindicato a assinar um contrato colectivo de trabalho do qual foram apagados direitos muito 

importantes.  

Como se isso já não fosse tão grave, somos ainda surpreendidos com a luta dos trabalhadores dos 

SAMS, exigindo que a Direcção do nosso sindicato retire o pedido de aplicação de caducidade do seu 

contrato colectivo de trabalho, apresentado no Ministério de Trabalho, procurando – através desta 

perversidade destruidora da liberdade de negociação de contratos colectivos – obrigar os sindicatos 

destes trabalhadores a aceitar outro contrato colectivo de trabalho com os direitos reduzidos, à 

semelhança daquilo que essa Direcção do SBSI assinou com os patrões da Banca. 

Neste acto inqualificável por parte de uma Direcção sindical, está em causa o direito à livre negociação 

colectiva, conquista consignada na Constituição da República, artigo 56º, está em causa a 

independência e preservação do nosso sindicato, estão em causa as condições de trabalho dos 

trabalhadores dos SAMS (que servem e garantem a assistência aos bancários), está em causa a sua 

existência como serviço social garantido pelos Sindicatos dos Bancários do Norte, do Centro, e do Sul 

e Ilhas. 

Assim, como membro e militante sindicalista na defesa da independência das organizações sindicais, 

declaro que, jamais em nosso nome (de todos os militantes, que em 1975/1977, se bateram pela 

independencia sindical, pela unidade e reforço dos sindicatos e, em particular, do SBSI) e em nome de 

todos trabalhadores sindicalizados que querem um Sindicato para serem defendidos, repito que jamais 

em nosso nome a Direcção do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, responsável pela gestão dos 

SAMS, pode assumir a atitude de ataque aos trabalhadores dos SAMS. 

Solidário com a sua legítima mobilização – cujos direitos se confundem com os nossos – exige-se que a 

Direcção do nosso sindicato retire o pedido de caducidade e assuma o processo de livre negociação 

com os dirigentes dos Sindicatos dos trabalhadores dos SAMS, nomeadamente o dos Médicos (SNZS), 

o dos Enfermeiros (SEP), o dos Técnicos Superiores de Saúde (STSS) e o dos Profissionais de 

Farmácia e Paramédicos (SIFAP)! 

Lisboa,11/1/2017 
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