COMUNICADO 3/SN/2017
COMUNICADO 5/SN/2022

AOS TRABALHADORES DO SETOR DA LIMPEZA INDUSTRIAL

Aumento Salarial

/SN/2017

O SINDETELCO assinou no passado dia 29 de dezembro de 2021 a revisão
do CCT da Limpeza Industrial que irá vigorar por dois anos,
nomeadamente em (2022 e 2023).
Partilhamos abaixo os principais pontos de referência deste acordo:
✓ Foram salvaguardados todos os direitos dos trabalhadores do setor, isto é, todas as
cláusulas do cct referentes aos direitos foram mantidas.
✓ O Texto integral do CCT foi revisto e melhorado em algumas cláusulas onde as
empresas insistiam em prejudicar os trabalhadores, cláusulas essas que foram
revistas para que não haja dúvidas de interpretação “maldosa” por parte das entidades
patronais.
✓ Foram revistas as tabelas salariais conforme abaixo se publicam, assim como os
aumentos nas diversas categorias e também no subsídio de alimentação que em 2022
passará a ser de 3,70€ e em 2023 de 4,00€.
SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO
2022
2023

VALOR
3,70€
4,00€

Resumindo, as cláusulas do CCT mantiveram-se inalteráveis, com a preservação e
manutenção dos direitos dos trabalhadores, tendo apenas sido efetuados alguns ajustes de
melhoria em algumas dessas cláusulas.
Neste acordo foram revistas as tabelas salariais nas diversas categorias do setor que
contemplam aumentos salariais significativos para o ano 2022 e 2023 tendo em conta o
aumento do ordenado mínimo nacional.

Refletem-se nos seguintes aumentos salariais consoante a tabela abaixo:
Tabelas de Remunerações Mínimas para 2022
A) Trabalhadores de Limpeza
Remunerações
Níveis
Categorias profissionais
Mínimas (€) 2022
I
Supervisor Geral
1 171 €
II
Supervisor
956 €
Operador Abastecedor de Aeronaves
III
Controlador de Limpeza de Aeronaves
796 €
Encarregado Geral
IV
Encarregado
739 €
V
Lavador de Vidros
734 €
VI
Lavador de Viaturas
729 €
Trabalhador de serviços gerais
Trabalhador de limpeza hospitalar
VII
719 €
Limpador de aeronaves
Lavador limpador
VIII
Trabalhador de limpeza de hotéis
714 €
IX
Trabalhador de Limpeza
709 €

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).
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 R PARTE DO
Lisboa, 14 de Janeiro de 2022
O Secretariado do Sindetelco

