
Acordo de empresa entre o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) e o 

Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos - 

SINTAP e outro - Alteração salarial e outras  

Artigo de revisão  

O presente acordo de empresa (AE) revê parcialmente o publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 

21, de 8 de junho de 2019 e as revisões parciais publicadas no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 34, de 

15 de setembro de 2019 e no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 20, de 29 de maio de 2021.  

Cláusula 1.ª  

(Âmbito)  

1- (…)  

2- (…)  

3- O número de trabalhadores abrangidos por esta convenção estima-se em cerca de três mil e quinhentos, 

os quais se integram nas categorias e profissões constantes do anexo I.  

 

Cláusula 3.ª  

(Vigência e revisão)  

1- (…)  

2- Porém, a tabela salarial e cláusulas de expressão pecuniária entram em vigor no dia 1 de janeiro de 

2022.  

3- (…)  

4- (…)  

5- (…)  

6- (…)  

7- (…)  

8- (…)  

9- (…)  

10- (…)  
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11- (…)  

12- (…)  

13- (…)  

 

Cláusula 57.ª  

(Trabalho noturno)  

1- (…)  

2- (…)  

3- No caso dos trabalhadores da área da limpeza hospitalar, considera-se trabalho noturno o trabalho 

prestado entre as 21h00 de um dia e as 7h00 do dia seguinte, sendo que o trabalho noturno será 

remunerado com um acréscimo de 25 %.  

4- (…)  

5- (…)  

6- (…)  

 

Cláusula 62.ª  

(Duração das férias)  

1- (…)  

2- Sem prejuízo do disposto no número anterior, os trabalhadores que têm mais de 10 anos de antiguidade 

no Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) beneficiarão de mais 1 dia de férias, os 

trabalhadores que tiverem mais do que 20 anos de antiguidade de mais 2 dias de férias, os trabalhadores 

que tiveram mais de 30 anos de antiguidade beneficiarão de mais 3 dias de férias e os trabalhadores que 

tiverem mais de 40 anos de antiguidade beneficiarão de mais 4 dias de férias.  

3- (…)  

4- (…)  

 

Cláusula 73.ª  

(Faltas por motivo de falecimento de parentes ou afins)  

1- O trabalhador pode faltar, justificadamente:  

a) (…);  

b) 2 dias consecutivos por morte de avós, netos, irmãos, cunhados e pessoas que vivam em comunhão de 

mesa e habitação com o trabalhador;  

c) No dia do funeral de tios em 1.º grau.  

 

(…)  

2- (…)  

3- (…)  

 

Cláusula 87.ª  

(Remunerações mínimas pecuniárias de base)  

1- (…)  

2- Os trabalhadores que auferem a remuneração base mínima terão em janeiro de 2022 um aumento de 

5,00 euros relativamente ao salário mínimo nacional fixado em 705,00 euros, passando a auferir 710,00 

euros, mantendo-se a diferenciação das categorias profissionais cujos valores mínimos sejam absorvidos 

pelo aumento ora estabelecido, ou seja, são absorvidas as categorias de agente compras, cozinheiro de 3.ª, 

despenseiro/a, empregado serviços externos, encarregado de bar, mecânico, operador de resíduos e de 

empilhadores, pintor, preparador de cozinha, técnico de electromedicina. Os trabalhadores que auferem 

entre o valor superior ao salário mínimo no Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) e até 

1500,00 euros terão, em janeiro de 2022, um aumento de 10,00 euros no vencimento base.  

3- (…)  

4- (…)  

5- (…)  

 

Cláusula 88.ª- A  



(Subsídio de risco)  

1- Os trabalhadores da área de gestão e tratamento de roupa hospitalar com as categorias profissionais de 

distribuidor de roupa, de operador de lavandaria hospitalar na execução de funções de triagem, de 

motorista de ligeiros e de motorista de pesados afetos a esta área têm direito a um subsídio de risco no 

valor de 7 % por cada hora prestada.  

2- Os trabalhadores da área de gestão e tratamento de resíduos hospitalares com as categorias 

profissionais de operador de resíduos, de operador de resíduos e de empilhadores, de operadores 

transportadores e de motorista de pesados têm direito a um subsídio de risco no valor de 7 % por cada 

hora prestada.  

3- Os trabalhadores da área da nutrição, com a categoria profissional de empregado de distribuição 

personalizada têm direito, a partir de 1 de janeiro de 2022, a um subsídio de risco no valor de 7 % por 

cada hora prestada, isto é, a um subsídio de risco sobre a totalidade do horário de trabalho diário.  

4- Os trabalhadores da área da manutenção de instalações e equipamentos hospitalares com categorias 

profissionais que determinem a execução efetiva de tarefas de intervenção em equipamentos médicos e 

em sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC), em ambiente hospitalar, têm direito, 

a partir de 1 de janeiro de 2022, a um subsídio de risco no valor de 7 % por cada hora prestada.  

5- O direito ao subsídio de risco previsto nesta cláusula será calculado de acordo com a remuneração 

base.  

 

Cláusula 88.ª- B  

(Prémio de antiguidade)  

É atribuído um prémio de antiguidade mensal no valor de 10,00 euros a todos trabalhadores que em 1 de 

janeiro de 2022 tenham completado 10 anos ou mais de antiguidade no Serviço de Utilização Comum dos 

Hospitais (SUCH) ou que venham a completar até ao prazo máximo de 31 de dezembro de 2022, sendo que 

neste caso o SUCH paga apenas a partir do mês em que o trabalhador complete os 10 anos.  

Cláusula 95.ª  

(Subsídio de refeição)  

1- O valor do subsídio de alimentação será atualizado em 1 de janeiro de 2022, em função da atualização 

que vier a ser realizada na Administração Pública, caso esta venha a ocorrer.  

2- (…)  
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ANEXO I  

Tabela salarial  

Categoria/função  Retribuição mínima 2022  Áreas  

Administrativo  710,00 €  Transversal  

Administrativo especializado  757,00 €  Apoio geral/gestão  

Agente compras  742,00 €  Apoio geral/gestão  

Ajudante de dispenseiro  710,00 €  Nutrição  

Assessor  2 246,82 €  Engenharia  

Assistente de parque de estacionamento  710,00 €  Serviços  

Auditor  947,00 €  Apoio geral/gestão  

Auditor coordenador  1 450,00 €  Apoio geral/gestão  

Auditor observador  947,00 €  Apoio geral/gestão  

Auditor técnico  947,00 €  Apoio geral/gestão  

Caixa  1 220,00 €  Apoio geral/gestão  

Canalizador  710,00 €  Engenharia  

Carpinteiro  710,00 €  Engenharia  

Chefe de cafetaria  841,00 €  Nutrição  

Chefe de compras/economato  841,00 €  Nutrição  

Chefe de copa  710,00 €  Nutrição  

Chefe de cozinha  842,00 €  Nutrição  

Chefe de equipa  710,00 €  Transversal  

Chefe de exploração  1 180,00 €  Transversal  

Chefe de pasteleiro  842,00 €  Nutrição  

Coordenador  1 220,00 €  Transversal  

Costureiro  710,00 €  Roupa  

Cozinheiro de 1.ª  814,00 €  Nutrição  

Cozinheiro de 2.ª  740,00 €  Nutrição  

Cozinheiro de 3.ª  721,00 €  Nutrição  

Despenseiro A  747,00 €  Nutrição  

Despenseiro B  710,00 €  Nutrição  

Director de centro de actividade  2 259,53 €  Engenharia  

Diretor de exploração  1 180,00 €  Transversal  

Diretor de operação  2 392,98 €  Transversal  

Director operacional  1 180,00 €  Engenharia  

Distribuidor de roupa  710,00 €  Roupa  

Electricista  710,00 €  Engenharia  

Empregado de distribuição personalizada  710,00 €  Nutrição  

Empregado de armazém  710,00 €  Transversal  

 


