COMUNICADO 3/SN/2017
COMUNICADO 2/SN/2021

COMUNICADO AOS TRABALHADORES DO SETOR DA SEGURANÇA PRIVADA

Revisão do CCT

/SN/2017

Assinado e entregue no Ministério do Trabalho
O SINDETELCO e os Sindicatos que compõem a P.O.S assinaram com a AES um acordo de revisão do
CCT da vigilância que já foi entregue no Ministério do Trabalho.
MATÉRIAS DO ACORDO DE REVISÃO ASSINADO COM AES

•

Fim da Cláusula 85.º do CCT: os Feriados voltam a ser pagos a 100% e as horas de
trabalho suplementar diurno voltam a ser pagas a 50% em 01 de Janeiro de 2021.

•

Aumentos Salariais para todas as categorias do Setor:
✓ 2021 – Aumento de 0,5% para todos os trabalhadores.
✓ 2022 – Aumento de 1,5% para todos os trabalhadores.

Os Textos de Revisão do Acordo e o Requerimento da Portaria de Extensão, após terem sido
devidamente assinados pelos sindicatos e pela AES, foram entregues ao Secretário de Estado no
Ministério do Trabalho para serem publicado em BTE (Boletim do Trabalho e Emprego).
Aguardamos a publicação da Revisão do Acordo e da Portaria de Extensão, esperando que seja o
mais brevemente possível, por forma a que os direitos sejam estendidos a todos os trabalhadores
do setor e a obrigar todas as empresas não associadas da AES a que tenham de cumprir o Acordo.

O ACORDO COM VIGÊNCIA DE DOIS ANOS, ENTRE 01.01.2021 e 31.12.2022 reflete-se nos
seguintes aumentos salariais:
Salário
Ano 2021
Ano 2022
Atual
(Aumento 0,5%) (Aumento 1,5%)
TVA – Vigilante Transporte Valores 1088,38€
1093,82€
1110,23€
VAP / APA – Vigilante Aeroportuário 891,82€
896,28€
909,72€
Vigilante Chefe Controlador
881,27€
885,68€
898,97€
Operador de Valores
841,25€
845,46€
858,14€
Vigilante
796,19€
800,17€
812,17€
Categoria Profissional

Nota: Todos os restantes subsídios, seguros e cláusulas económicas também irão ter um
aumento de 0,5% em 2021 e em 2022. Terão um aumento percentual igual ao IPC.
A AESIRF manteve uma postura INACEITÁVEL. Não quis negociar o CCT da Vigilância com
os Sindicatos obrigando os mesmos a terem de requerer a Conciliação ao Ministério do
Trabalho, dando assim lugar a uma reunião de conciliação que irá decorrer no próximo dia
25 de janeiro de 2021 no Ministério do Trabalho.

O SINDETELCO e os sindicatos que compõem a P.O.S irão tentar continuar a negociar com
a AESIRF um CCT para a Vigilância.
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.

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 sindical.
Visite também a nossa rede social em www.facebook.com/sindetelco

Estamos ao vosso dispor para qualquer esclarecimento adicional sobre estas ou outras
matérias que suscitem dúvidas.

SINDICALIZE-SE E VENHA FAZER PARTE DO SINDETELCO

SINDICALIZE-SE R PARTE DO
Lisboa, 8 de Janeiro de 2020
O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO

