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Juntos por um sector verde com futuro !

www.unia.ch/gartenbau



Nós, jardineiros, merecemos mais !

Salários justos 
Os jardineiros executam um trabalho duro e possuem vastos 
conhecimentos especializados. Por que razão os seus salários 
são tão baixos?
Mas as coisas não têm de ser assim: desde que o Unia está 
activo, os salários subiram até 20 %. O CCT da jardinagem na 
Suíça francesa, negociado pelo Unia, demonstra que salá-
rios justos são possíveis!

Cinco semanas de férias
O descanso é importante. Porque o teu corpo é o teu capi-
tal! Mas ao contrário de quase todas as outras profissões ma-
nuais, no sector verde apenas se tem direito a quatro sema-
nas de férias. No entanto, os jardineiros prestam diariamente 
elevados níveis de desempenho. São necessárias, pelo me-
nos, cinco semanas de férias e seis semanas para todos a 
partir dos 50 anos de idade! Só assim poderemos manter-nos 
saudáveis e, connosco, o nosso sector!
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Nós, jardineiros, merecemos mais !

Reforma antecipada
Ser jardineiro é uma bela profissão. Mas também significa traba-
lho duro, ao ar livre, faça o tempo que fizer. Também os jardinei-
ros merecem uma boa reforma antecipada! Apenas desta forma 
conseguiremos que profissionais experientes permaneçam 
no sector !

Reforma antecipada – como funciona? 
Alguns sectores já têm reforma antecipada, p. ex. aos 60 anos na 
construção civil. Os empregadores pagam para um fundo 5.5 % do 
salário e os trabalhadores 1.5 %. O fundo garante o período até à 
idade regular da reforma AHV-AVS.

Juntos conseguimos o que 
queremos !
Os jardineiros activos no Unia conseguiram fazer mexer as coi-
sas nos últimos anos. Mas ainda há muito a fazer! O nosso ob-
jectivo: um CCT de força obrigatória com condições de trabalho 
e salários justos para todos. Os jardineiros beneficiam dele, mas 
também as empresas que trabalham bem. Juntos temos mais 
força do que sozinhos!



Juntos somos fortes. Milhares de jardineiros já se filiaram no Unia e muitos  
deles participam nele activamente. Quantos mais formos, mais conseguimos  
alcançar!
Para tal precisamos também de ti! Podemos contar contigo?

Sendo sócio do Unia tens, entre outras coisas: 
   Um sindicato forte que luta contigo pelos teus interesses
   Protecção jurídica gratuita em questões relativas a trabalho e segurança social
   Todos os anos, apoio financeiro para formação contínua

    Descontos nas férias, em serviços financeiros, protecção jurídica privada e 
mais seguros

Como jardineiro recebes, além disso: 
   Regularmente informações sobre os progressos e as actividades do Unia no 
sector verde

   Oportunidade de contactos e eventos regulares com outros jardineiros 
   Possibilidade de mudares o teu sector de forma activa e sustentável

Queres tornar-te activo ?
Tens ideias a apresentar ? 
Ou apenas perguntas ?

Contacta garten@unia.ch
ou consulta www.unia.ch/gartenbau

Unia – o sindicato que  
faz mexer as coisas !


