
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

AOS TRABALHADORES DO SETOR SEGURANÇA PRIVADA 

INICIOU-SE O PROCESSO DE REVISÃO DO CCT  
 

No passado dia 04 de Novembro iniciou-se o processo de revisão do cct da vigilância para 2021, a 
POS (Plataforma das Organizações Sindicais), da qual o SINDETELCO é parte integrante,  à 
semelhança do que fez no atual CCT, apresentou uma proposta de revisão do CCT para o ano de 
2021 às Associações Patronais. 
 

O atual CCT 2019-2020 foi um bom acordo que permitiu um aumento salarial significativo para todas 
as categorias do setor, tal como se poderá verificar na tabela abaixo. No decorrer destes dois últimos 
anos o grande combate cingiu-se com as sucessões do posto de trabalho e as transmissões de 
estabelecimento entre empresas nomeadamente a atual cláusula 14.º do CCT.  
 

Neste sentido o SINDETELCO continuará a defender os direitos dos trabalhadores assim como 
aumentos salariais justos que possam assim dignificar todas as categorias do setor da segurança 
privada, tal como consta na proposta de revisão do atual CCT que já foi apresentada pela POS ás 
Associações Patronais.  
 

Sabemos que com toda esta crise gerada pela atual pandemia do COVID19 os patrões irão 
certamente vitimizar-se com o discurso de dificuldades económicas nas empresas ou até mesmo 
com a questão da moratória. 
 

Não podemos aceitar essa desculpa, a moratória vai ter de acabar. 
 

Recordamos a tabela dos aumentos salariais do respetivo acordo de princípios em vigência desde 
(01.01.2019 até 31.12.2020) nomeadamente dois anos, onde se refletiram os seguintes aumentos 
salariais: 

Categorias  
Profissionais 

Janeiro 2019 Julho 2019 Janeiro 2020 Julho 2020 Aumento em 24 meses 
(em comparação a 

2018) 

Vigilante 
5% = 33,07€ 
(Sal. 694,39€) 

5% = 34,72€ 
(Sal. 729,11€) 

5% = 36,46€ 
(Sal. 765,57€) 

4% = 30,62€ 
(Sal. 796,19€) 

 +20,39% 
(+134,87€/mês 

a partir de Julho/2020) 

VAP-APA 
5% = 38,89€ 
(Sal. 816,69€) 

(Nota 1) 
5% = 40,83€ 
(Sal. 857,52€) 

4% = 34,30€ 
(Sal. 891,83€) 

 +14,66% 
(+114,03 €/mês 

a partir de Julho/2020) 

Chefe de Brigada 
Supervisor Estática 

5% = 46,70€ 
(Sal. 980,60€) 

 
5% = 49,03€ 
(Sal. 1029,62€) 

 
 +10,25% 

(+95,72 €/mês 
a partir de Jan/2020) 

Vigilante Chefe  
Controlador (estática) 

5% = 39,97€ 
(Sal. 839,30€) 

 
5% = 41,96€ 
(Sal. 881,26€) 

 
 +10,25% 

(+81,93 €/mês 
a partir de Jan/2020) 

 
Nota 1:  Os Trabalhadores(as) VAP-APA’s nesta data passaram a usufruir de um subsídio de transporte no 
valor mensal de 40,83€, pagos em 11 meses / ano. 
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PROPOSTA DE CCT APRESENTADA PELA POS ÀS ASSOCIAÇÕES PATRONAIS 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Proposta de Revisão do CCT apresentada pela AES é INACEITÀVEL!!! 
 

• Não contempla aumentos para 2021 ou seja aumentos de 0%!! 

• Pretendem manter por mais 12 meses, ou seja, até 31.12.2021 o pagamento dos feriados a 50% assim 
como o trabalho suplementar diurno a 37,5%. 

• Não apresentam nenhuma contrapartida que beneficie os trabalhadores do setor pretendem assim 
manter todo o clausulado do atual CCT. 

 
Consideremos a proposta apresentada pela AES não só como inaceitável mas também como ofensiva para 
os trabalhadores do setor. 
 
As negociações vão continuar, estando já marcadas as próximas reuniões entre a POS (Plataforma das 
Organizações Sindicais) e as Associações patronais para as seguintes datas: 
 

 

 

 

 

 

 

O SINDETELCO continuará a defender os direitos dos trabalhadores do setor, a manutenção dos postos de 
trabalho, assim como aumentos justos que dignifiquem todas as categorias do setor. 
  
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 961 
089 282 (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.  

• Aumento de 5% na tabela salarial respeitante a 2021 e 2022. 

• CCT com vigência de 2 anos (2021-2022). 

• Subsídio de transporte no valor de 43,08€ para todos os trabalhadores do setor. 

• Proposta de melhoria em algumas cláusulas do CCT que visem a defesa dos interesses dos 

trabalhadores do setor. 

• Manutenção dos direitos do CCT nomeadamente com o regresso do pagamento dos 

feriados a 100% e das horas extras e respetivo trabalho suplementar. 

• Inclusão e estabelecimento de Valor hora na tabela salarial para as funções de ARE e ARD. 

✓ 12 de Novembro 

✓ 20 de Novembro 

✓ 27 de Novembro 

 



 

Visite o nosso site em www.sindetelco.pt , consultem a nossa oferta de formação, o nosso programa de 
Ação Social de oferta e benefício para os nossos sócios, 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 
destes descontos exclusivos para associados em vários produtos e serviços.  
 
Visite também a nossa rede social em www.facebook.com/sindetelco  
 

PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL 
 

EDUCAÇÃO 
 

Nesta área o SINDETELCO coloca à disposição dos associados protocolos com 

Universidades Privadas, Colégios e Creches. Nas universidades os descontos nas 

propinas mensais variam entre 5% a 15% (cada estabelecimento tem condições 

especificas).  Os associados têm ainda direito a um subsídio escolar por cada filho 

matriculado. 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Universidade Lusófona do Porto, Instituto Superior 

Manuel Teixeira Gomes (ISMAT), Escola Superior de Educação Almeida Garrett, Instituto Superior Politécnico do 

Oeste, Instituto Superior Dom Dinis, Instituto Superior de Ciências da Administração, Escola Superior de Saúde 

Ribeiro Sanches, Instituto Superior de Gestão (ISG), Instituto Superior de Novas Profissões, Instituto Superior de 

Línguas e Administração de Leiria, ISLA – Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia de Gaia, Instituto Superior 

de Línguas e Administração de Santarém, Externato Marquês de Pombal, Externato Alvares Cabral, Colégio de 

Alfragide, Real Colégio de Portugal, Escola Profissional de Artes Tecnologias e Desporto, Instituto de Educação 

Técnica, Escola de Comércio de Lisboa e Escola de Comércio do Porto, Universidade Fernando Pessoa, 

Universidade Europeia, Universidade Portucalense, ISMAI, ISAG, IADE, ISCET, Escola Superior João de Deus, Douro 

Business School. 

 

 

SAÚDE 
 
Na área da saúde o SINDETELCO dispõe de Protocolos com o SAMS (clínicas e hospital 

dos bancários), clínicas dentárias, terapias alternativas, psicólogos, óticas e oculistas 

e uma vasta rede de farmácias.   

 
SAMS, PEDRO CHOY - Clínicas de Medicina Chinesa, Clínica Dentária de São Paulo, Clínica Médica 

Dentária Crisóstomo & Crisóstomo,  A.E.D.M.A.D.A – Clinica de Diabetes de Faro,  Espaço Pessoa – Centro de Apoio 

Psicológico e Desenvolvimento Pessoal, Clinica Dentária das Laranjeiras, HALOLIFE – Centro de Terapias Naturais. 

 

Farmácia SALUS (Lisboa), Farmácia Ducal (Lisboa), Farmácia ULTRAMARINA Lisboa), Farmácia do Marquês 

(Lisboa), Farmácia COSTA CABRAL (Porto), Farmácia RODRIGUES DOS SANTOS (Castelo Branco) e Farmácias 

Progresso (Lisboa, Oeiras, Caparica e Mértola). 

 

Instituto Óptico (todo o país), André Opticas (Oeiras, Cascais e Lisboa), Centro Óptico HM (Oliveira do Hospital, 

Seia, Tábua, Mortágua e Arganil), Mais Optica (Lisboa),  Óptica Central de Leiria, Confiança Oculistas (Cedofeita). 



 

 

FÉRIAS E ALOJAMENTO 
 

Se vai de férias ou quer dar uma escapadela de fim-de-semana também temos locais 

com desconto para associados. Destacamos as unidades termais, de campismo e de 

Férias do INATEL espalhadas por todo o país. Temos protocolos com duas agências de 

viagem e várias unidades hoteleiras. 

 
 

INATEL (todo o país), Parque de Campismo dos Bancários de Olhão, OÁSIS TRAVEL E FLASH VIAGENS (agências de 

viagem), Quinta do Anjo da Guarda (Alpedrinha), Hotel Rural Flor do Monte (Alto Douro vinhateiro), PraiaGolfe 

Hotel (Espinho),  Hotel Monte Rio (Termas São Pedro do Sul), Quinta Entre-Rios (Mirandela),  CASA WLADIVAL 

(Dornes), A CARQUEJA – Turismo da Natureza (Bragança), Hotel Nave (Porto), Residencial Santa Clara (Vidigueira), 

Hotel Penedo Furado (Foz do Arelho). 

 

AUTOMÓVEIS 
 
 

No setor automóvel pode contar com descontos na aquisição de viaturas e 

oficinas. 

 
CARLOS SIMÕES LDA – Concessionário Citroen em Mafra, Grupo Fimafra e Danilcar -  Fiat, Alfa Romeu, Lancia e 

Daewoo (Mafra),  Garagem Central Poço do Bispo (Lisboa), O Mundo dos Pneus (Lisboa),  Vitorinos Oficina 

(Amadora). 

 

LIVROS ESCOLARES 
 

 

Se é sócio do SINDETELCO e/ou tem filhos em idade escolar, à semelhança de anos 

anteriores, o SINDETELCO ajuda na compra de livros e manuais escolares. Além do 

desconto apresentamos facilidades de pagamento (prestações sem juros - máximo 4 

prestações), sem cobrança de qualquer custo adicional e entrega grátis via ctt ou entregue 

em mão pelos nossos dirigentes nacionais. 

manuais diretamente aos sócios. 

 

Para além dos protocolos acima enumerados dispomos ainda de outros acordos que dão descontos 

em ginásios, livrarias, construção civil, cinemas (Algarcine), parques de aventura e piscinas (piscina 

municipal de Loures. 

tão descritos em www.sindetelco.pt na área dos Protocolos 
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 SINDETELCO 

 SINDICALIZE-SE E VENHA FAZER PARTE DO  
 
 
 
 
 
 
 
Lisboa, 6 de Novembro de 2020                                                             O Secretariado Nacional do Sindetelco 

http://www.sindetelco.pt/

