
EYES	  OR	  OTHER	  BANNER

2014	  -‐	  MOÇAMBIQUE	  -‐	  SALÁRIO	  MÍNIMO	  –	  FORMULÁRIO	  DE	  RECLAMAÇÃO	  E	  VERIFICAÇÃO

SEU	  SALÁRIO,	  PERIODO	  DE	  TRABALHO,	  HORAS	  DE	  TRABALHO

1 Qual	  salário	  mínimo	  que	  se	  aplica	  a	  si?	  (Por	  favor,	  selecione	  na	  lista	  abaixo)

1 ! Agricultura,	  Pecuária,	  Caça	  e	  Silvicultura
2 ! Pesca	  -‐	  Pesca	  Industrial
3 ! Pesca	  -‐	  Kapenta
4 ! Indústria	  Extractiva	  -‐	  Pedreiras,	  Micro,	  Pequenas	  e	  Médias	  Empresas
5 ! Indústria	  Extractiva	  -‐	  Restantes	  Empresas
6 ! Indústria	  Transformadora	  -‐	  Sector	  Industrial
7 ! Indústria	  Transformadora	  -‐	  Sector	  de	  Panificação
8 ! Produção	  e	  Distribuição	  de	  Electricidade	  e	  Água
9 ! Construção
10 ! Actividades	  de	  Serviços	  não	  Financeiros
11 ! Actividades	  de	  Serviços	  Financeiros
12 ! Função	  Pública

2

Salário em	  MZM

3 Quantas	  horas	  trabalhou	  na	  última	  Semana?

Horas	  por	  semana

4 Será	  que	  essas	  horas	  de	  trabalho	  na	  última	  Semana	  incluem	  horas	  extras?

1 ! Sim
2 ! Não
3 ! Eu	  não	  se

5 Se	  SIM,	  quantas	  horas	  extras	  você	  trabalhou	  na	  última	  Semana?

Horas	  extras

DETALHES	  SOBRE	  SI	  MESMO

6 Qual	  é	  o	  seu	  nome?

7 Qual	  é	  o	  seu	  endereço?	  (Rua	  /	  número)

8 Qual	  é	  a	  sua	  cidade?

Verifique	  se	  é	  pago	  de	  acordo	  com	  a	  lei	  que	  fixa	  o	  Salário	  Mínimo.

Se	  é	  mal	  pago	  ou	  trabalha	  horas	  a	  mais,	  pode	  enviar	  este	  Formulário	  de	  Reclamação	  para	  a	  Base	  de	  Dados	  de	  
Meusalario.org/Mocambique	  -‐	  parte	  da	  Wage	  Indicator	  Foundation.
As	  suas	  reclamações	  como	  a	  dos	  outros	  irão	  ajudar	  no	  melhoramento	  de	  pagamentos	  do	  seu	  sector	  laboral.

Garantimos	  que	  a	  sua	  Reclamação	  jamais	  será	  enviada	  ao	  seu	  Empregador.

Os	  resultados	  serão	  discutidos	  e	  se	  for	  necessário,	  alguns	  casos	  serão	  encaminhados	  ao	  Tribunal.

Note-‐se	  que	  todas	  as	  moedas	  neste	  formulário	  são	  em	  meticais	  (MZM).

Qual	  foi	  o	  seu	  último	  salário	  mensal?	  (EXCLUA	  benefícios	  e	  bônus	  como	  pagamento	  extra	  para	  Trabalho	  
Extraordinário	  e	  subsídios	  para	  casa	  /	  turnos/	  quarto	  frio	  /	  viagem	  /	  etc)



9 Qual	  é	  o	  seu	  número	  de	  identificação?

10 Qual	  é	  o	  seu	  primeiro	  número	  de	  telefone?
11 Qual	  é	  o	  seu	  segundo	  número	  de	  telefone?
12 Qual	  é	  o	  seu	  terceiro	  número	  de	  telefone?

13 Qual	  é	  o	  seu	  email?

14 É	  membro	  de	  algum	  sindicato?	  (Por	  favor,	  selecione	  na	  lista	  abaixo)

1 ! Sim
2 ! Não
3 ! Eu	  não	  sei

15 Se	  SIM,	  qual	  é	  o	  nome	  do	  seu	  sindicato?

DETALHES	  SOBRE	  A	  SUA	  EMPRESA

16 Qual	  é	  o	  nome	  da	  sua	  empresa?

17 Qual	  é	  o	  endereço	  da	  sua	  empresa?	  (Rua	  /	  número)

Endereço	  1	  (Rua	  /	  número)

Endereço	  1	  (cidade)

Endereço	  2	  (Rua	  /	  número)

Endereço	  2	  (cidade)

18 Qual	  é	  o	  primeiro	  número	  de	  telefone	  da	  sua	  empresa?
19 Qual	  é	  o	  segundo	  número	  de	  telefone	  da	  sua	  empresa?
20 Qual	  é	  o	  terceiro	  número	  de	  telefone	  da	  sua	  empresa?

21 Qual	  é	  o	  email	  da	  sua	  empresa?

! Declaro	  que	  as	  informações	  que	  eu	  dei	  são	  corretas	  de	  acordo	  com	  o	  meu	  conhecimento.

22 Outros	  comentários	  ou	  reclamações:

Obrigado!

Por	  favor,	  envie	  o	  formulário	  para:


