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COMUNICADO 3/SN/2017
COMUNICADO 23/SN/2019

CCT DA SEGURANÇA PRIVADA
ATUALIZAÇÃO DAS TABELAS SALARIAIS

/SN/2017

Como é do vosso conhecimento, desde o passado dia 1 de Janeiro que está em vigor o
acordo de princípios que conduziu á revisão do CCT da Segurança Privada, publicado
no BTE n.º 48 de 29.12.2018.
Este acordo, atualizou significativamente a tabela salarial dos Vigilantes ao nível da
inflação para a totalidade das restantes cláusulas pecuniárias, permitindo assim
aumentar o poder de compra dos restantes trabalhadores do setor.
O acordo de princípio tem a vigência de dois anos, entre 01.01.2019 e 31.12.2020, e reflete-se nos
seguintes aumentos salariais:
Categorias
Profissionais

Vigilante

VAP-APA

Chefe de
Brigada
Supervisor
Estática
Vigilante
Chefe
Controlador
(estática)

Janeiro 2019

Julho
2019

Janeiro
2020

Julho
2020

5% = 33,07€

5% = 34,72€

5% = 36,46€

4% = 30,62€

(Sal. 694,39€)

(Sal. 729,11€)

(Sal. 765,57€)

(Sal. 796,19€)

5% = 40,83€

4% = 34,30€

(Sal. 857,52€)

(Sal. 891,83€)

5% = 38,89€
(Sal. 816,69€)

Nota 1

Aumento em 24 meses
(em comparação a 2018)

+20,39%
(+134,87€/mês
a partir de Julho/2020)

+14,66%
(+114,03 €/mês
a partir de Julho/2020)

5% = 49,03€

+10,25%

(Sal. 980,60€)

(Sal.
1029,62€)

(+95,72 €/mês
a partir de Jan/2020)

5% = 39,97€
(Sal.
839,30€)

5% = 41,96€
(Sal.
881,26€)

+10,25%
(+81,93 €/mês
a partir de Jan/2020)

5% = 46,70€

Nota 1: Os Trabalhadores(as) VAP-APA’s nesta data passarão a usufruir de um subsídio de
transporte no valor mensal de 40,83€, pagos em 11 meses / ano.

EXIGIMOS ÁS EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA
A APLICAÇÃO IMEDIATA DO CCT / FETESE
A TODOS OS VIGILANTES QUE SEJAM SEUS SINDICALIZADOS!

A Todos os Vigilantes e Profissionais do sector da Segurança Privada que querem ter de facto uma
organização sindical séria, competente, e que defenda os direitos e interesses da classe, então esta é a
oportunidade.
Não hesitem, contactem-nos enviando um e-mail para seguranca@sindetelco.pt ou via telefone para
919 280 063 (Dirigente Sindical do SINDETELCO e Vigilante, Octávio Amaro).
Denunciem as ilegalidades no setor e manifestem a vossa vontade e disponibilidade em fazer parte
deste projeto, pois só assim será possível continuar a lutar pelos nossos direitos e por melhores
condições de trabalho.
Visite o nosso site em www.sindetelco.pt , consultem a nossa oferta de formação, e fiquem a par de
todas as parcerias estabelecidas entre o SINDETELCO e diversas empresas/entidades.
Através da apresentação do seu cartão de associado e/ou declaração passada para o efeito poderá
beneficiar de descontos exclusivos para associados em vários produtos e serviços.
Visite também a nossa rede social em www.facebook.com/sindetelco
Estamos ao vosso dispor.
Tudo faremos para vos prestar os esclarecimentos necessários sobre o nosso setor.

SINDICALIZE-SE!
E VENHA FAZER PARTE DO SINDETELCO
SINDICALIZE-SE E VENHA FAZER PARTE DO
SINDETELC

SINDICALIZE-SE E VENHA FAZER
Lisboa, 18 de julho de 2019
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