
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ASSINADO NOVO CONTRATO COLETIVO  
 

TRABALHADORES DA LIMPEZA INDUSTRIAL 
 

Os Trabalhadores da Limpeza têm um novo contrato coletivo de trabalho, assinado pelo 
SINDETELCO no passado mês de Dezembro, um novo instrumento que vem trazer melhorias ao 
nível salarial e dos direitos laborais para os trabalhadores deste setor. 
 

O novo contrato coletivo entrou em vigor no passado dia 1 de Janeiro 2020. 
   

 
 
 
 
 
Os valores da Tabela Salarial para 2021 serão atualizados caso o valor fixado para o nível IX deixe de 
ser superior ao ordenado mínimo nacional, em pelo menos 0,5%. 
 

O subsídio de alimentação é atribuído pelas seguintes regras: 
 

a) Em 2020 e 2021, quando os trabalhadores tenham horário de trabalho a tempo parcial e/ou 
laborem menos de 8 horas diárias, o subsídio de alimentação será calculado na proporção do 
número de horas efetivamente trabalhadas; 

b) Em 2022 todos os trabalhadores com horários de trabalho de 7 ou mais horas diárias de 
trabalho têm direito ao subsídio de alimentação por completo; 

c) Em 2023 todos os trabalhadores com horários de trabalho de 6 ou mais horas diárias de 
trabalho têm direito ao subsídio de alimentação por completo; 

d) Em 2024 todos os trabalhadores com horários de trabalho de 5 ou mais horas diárias de 
trabalho têm direito ao subsídio de alimentação por completo; 

e) O valor do subsídio de alimentação não será considerado na retribuição das férias, subsídio de 
férias e subsídio de natal. 
 

NIVEIS CATEGORIA PROFISSIONAL 2020 2021 

I Supervisor-geral 1.100.00 €  1.115.00 €  

     II Supervisor   885.00 €  900.00 €  

     III 

Operador Abastecedor de Aeronaves 
Controlador de Limpeza de Aeronaves 

Encarregado geral 
 725.00 €  740.00 €  

     IV Encarregado   668.00 €   683.00 € 

         V Lavador de vidros 663.00 €  678.00 €  

     VI Lavador de viaturas 658.00 €  673.00 €  

VII 

Trabalhador de Serviços Gerais Trabalhador de Limpeza Hospitalar 
Limpador de Aeronaves 

Lavador Limpador 
648.00 €  663.00 €  

VIII Trabalhador de Limpeza de Hotéis 643.00 €  658.00 €  

     IX Trabalhador de Limpeza 638.00 €  653.00 €  

    SUBSÍDIO ALIMENTAÇÃO VALOR 

2020 3 €  dia 

2021 3,5 € dia 

COMUNICADO  3/SN/2017  

 COMUNICADO 1/SN/2020  
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www.facebook.com/sindetelco 

https://www.facebook.com/SINDETELCO/


FÉRIAS 
 

O período normal são os 22 dias de férias por cada ano civil. Todavia, a duração do período de férias 
do trabalhador passa a poder ser aumentada, nos casos em que o trabalhador não tenha faltado ou na 
eventualidade de ter apenas faltas justificadas, no ano a que as férias reportam e nos seguintes 
termos: 

a) mais 3 dias de férias caso o trabalhador tenha o máximo de uma falta ou dois meios-dias; 
b) mais 2 dias de férias caso o trabalhador tenha o máximo de duas faltas ou quatro meios-dias; 
c) mais 1 dia de férias caso o trabalhador  tenha o máximo de três faltas ou seis meios-dias. 

 

TRABALHO NORMAL EM DIA DE FERIADO 
 

O trabalhador que prestar trabalho normal em dia de feriado, em empresa dispensada de suspender 
o funcionamento em dia feriado, tem direito a um acréscimo de 100% da sua remuneração 
correspondente. 
 

Este regime aplica-se igualmente nos casos em que a empresa dispensada de suspender o 
funcionamento em dia feriado, seja apenas a empresa cliente e a execução do trabalho normal em dia 
ferido ocorra no âmbito dos serviços prestados pela entidade empregadora a esse cliente. 
 

TRABALHO SUPLEMENTAR 
 

O trabalho suplementar é pago pelo valor da retribuição horária, com os seguintes acréscimos: 
 

a) 50% pelas horas ou frações destas, em dia em que o trabalhador, no âmbito do seu horário 
habitual, preste serviço; 
 

b) 75% por cada hora ou fração, em dia feriado. 
 

c) 100% por cada hora ou fração, em dia de descanso semanal, obrigatório ou complementar, 
sem prejuízo do pagamento das horas noturnas. 

 

É exigível o pagamento do trabalho suplementar cuja prestação tenha sido prévia e expressamente 
determinada. 
 

O trabalhador que preste trabalho em dia de descanso semanal obrigatório tem ainda direito a um 
dia de descanso compensatório remunerado, a gozar num dos três dias seguintes. 
 

TRABALHO NOTURNO 
 

O trabalho noturno será remunerado com os seguintes acréscimos: 
 

 Em 2020, 25% além do trabalho normal, entre as 21h00 e as 06h00. 
 

 A partir de 2021, 25% além do trabalho normal, entre as 21h00 e as 24h00 e 30% entre as 
00h00 e as 06h00. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lisboa, 7 de Janeiro de 2020                                                                                               O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 


