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Melhores condições de trabalho para 
os trabalhadores na Suíça   

Quem é o Unia ?
Com cerca de 200 000 filiados, o Unia é o maior sindicato 
da Suíça. Negoceia contratos colectivos de trabalho – gra-
ças a eles, os trabalhadores beneficiam de salários justos, 
boas condições de trabalho e prestações sociais. Também 
oferecemos aos nossos filiados uma ampla gama de servi-
ços: orientação em matéria de formação profissional, aju-
da em caso de problemas no local de trabalho, no desem-
prego, representação junto dos empregadores, dos seguros 
sociais ou mesmo em tribunal. O Unia está activo em todas 
as regiões da Suíça e dispõe de uma vasta estrutura, uma 
boa rede de contactos e parceiros competentes.

Unia Zentralsekretariat
Weltpoststrasse 20
3000 Berna 15
031 350 22 81
info@unia.ch
www.unia.ch

  O Unia na sua região:
Aargau-Nordwestschweiz T 0848 11 33 44, ag-nws@unia.ch

Bern T 031 385 22 22, bern@unia.ch

Berner Oberland T 033 225 30 20, thun@unia.ch

Biel-Seeland/Solothurn T 032 329 33 33, biel-solothurn@unia.ch

Fribourg T 026 347 31 31, fribourg@unia.ch

Genève T 0848 949 120, geneve@unia.ch

Neuchâtel T 0848 203 090, neuchatel@unia.ch

Ostschweiz-Graubünden T 0848 750 751,  
ostschweiz-graubuenden@unia.ch

Ticino T 091 910 50 70, ticino@unia.ch

Transjurane T 0848 421 600, transjurane@unia.ch

Vaud T 0848 606 606, vaud@unia.ch

Valais T 027 606 60 00, valais@unia.ch

Zentralschweiz T 041 249 93 00, zentralschweiz@unia.ch

Zürich-Schaffhausen T 044 296 18 18,  
zuerich-schaffhausen@unia.ch

Registe o seu tempo de trabalho
Registe diariamente o seu tempo de trabalho – electroni-
camente ou à mão. A sua empresa é obrigada a assentar 
por escrito as seguintes informações: 

  Local de trabalho 
   Início e fim do tempo de trabalho  
(eventualmente tempo de deslocação)

   Pausas não remuneradas 

Tem direito a ver o registo das suas horas de trabalho  
em qualquer momento. Assine o registo só se as horas 
estiverem correctas !

Se o tempo de trabalho não foi registado ou se foi 
registado incorrectamente, anote-as você mesmo e dirija-
se ao Unia.
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Salário em caso de doença
Trabalha pelo menos 12,5 horas por semana? Então 
está segurado contra a perda de rendimentos por doen-
ça. O subsídio diário de doença corresponde a 80% do 
último salário pago ou do salário médio dos últimos seis 
meses. Recebe o subsídio diário de doença a partir do 
terceiro dia de doença até ao máximo de 730 dias.

Trabalha menos de 12,5 horas por semana? Neste 
caso, recebe no primeiro ano de trabalho, em caso de 
doença, o seu salário durante três semanas. Com mais 
anos de serviço haverá um aumento correspondente, 
que é regulado pelos cantões. O Unia da sua região terá 
todo o gosto em lhe prestar mais informações

Tempo de deslocação
Se tem de se deslocar do seu local de trabalho habitual 
a clientes, o trajecto é considerado como tempo de 
trabalho pago (o tempo de trabalho e da deslocação). 
A sua empresa também tem de lhe compensar as 
despesas de viagem e o tempo de deslocação. Isto 
desde o local de trabalho ou da sede da empresa para o 
local do prestação do serviço. O trajecto entre a  
sua residência e o seu local de trabalho habitual não 
conta como tempo de deslocação pago. 

Subsídio de almoço
Trabalha pelo menos seis horas por dia e tem de almo-
çar fora do seu local de trabalho habitual? A sua empresa 
paga 16 francos por dia de subsídio de almoço.

Vestuário de trabalho
A sua empresa disponibiliza-lhe o vestuário de trabalho. 
A lavagem e a sua manutenção são por conta do 
trabalhador.  

Prémio de antiguidade
A partir do 10.º ano de serviço, os trabalhadores recebem 
de cinco em cinco anos um prémio de antiguidade corres-
pondente a um quarto do seu salário mensal.  

Custos de execução do CCT
O CCT pretende promover a formação contínua dos tra-
balhadores no sector das limpezas e melhorar as condi-
ções de trabalho e salariais. Para alcançar este objectivo, 
temos de financiar a formação e as inspecções nas em-
presas. A contribuição para os custos de execução é para 
este efeito. Ela corresponde a 0,4% do salário dos traba-
lhadores e a 0,2% da massa salarial para os empregado-
res. Os formandos pagam 1 CHF por mês. O Unia reembol-
sa aos seus sócios a sua quota-parte.

Registo do tempo  
de trabalho
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Formação compensa
A comissão paritária (PariKo) do sector das limpezas na 
Suíça alemã disponibiliza uma formação interna para os tra-
balhadores não qualificados. Esta compreende 80 aulas e 
é gratuita. Quem fizer a formação com aprovação tem di-
reito a um salário mínimo mais elevado (consulte a tabe-
la). Quem quiser seguir o curso precisa de conhecimentos 
suficientes de alemão. Mas pode frequentar um curso de 
preparação da língua com o apoio da PariKo. O curso cus-
ta 100 francos. O Unia restitui este montante aos seus só-
cios.

Limpeza de veículos também está abrangida pelo CCT
A limpeza de veículos está agora sujeita ao CCT. Os traba-
lhadores deste ramo passam a receber o novo salário míni-
mo e o 13.º mês.

Melhores suplementos para trabalho nocturno e  
ao domingo
   10% de suplemento de tempo e acréscimo de 15% sobre 
o salário mínimo para trabalho nocturno regular 

   Trabalhadores da limpeza de veículos recebem um suple-
mento de 25% para trabalho aos feriados e domingos

   Na limpeza de manutenção, o suplemento para trabalho 
aos feriados é agora de 1,5% 

Salários mínimos mais altos
Os salários mínimos subiram em todos os ramos das  
limpezas (consulte a tabela « Salários mínimos »).

A quem se aplica o CCT?
   A todos os trabalhadores até ao escalão de encarregado 
e chefe de equipa em todas as empresas que executam 
trabalhos de limpeza e têm mais de cinco empregados

   Para as empresas com menos de cinco empregados, as 
disposições salariais aplicam-se desde 2012.

   A trabalhadores a tempo parcial.

O CCT não se aplica a jovens que trabalham durante  
as férias  

Salários mínimos à hora

Categoria*  a partir de 2018 a partir de 2020

Limpeza de manutenção I 18.80 19.20
Limpeza de manutenção II 19.80 20.20
Limpeza especializada I 20.90 21.50
Limpeza especializada II 21.90 22.50
Limpeza em hospitais I 19.50 20.00
Limpeza em hospitais II 20.50 21.00
Limpeza de veículos I 20.20 20.90
Limpeza de veículos II 21.20 21.90
Salário mínimo com EBA 22.00 22.00
Salário mínimo com EFZ 24.75 24.75

*  Categoria I: Trabalhadores sem formação contínua reconhecida pela 
Comissão Paritária do sector das limpezas 
Categoria II: Trabalhadores com formação contínua reconhecida pela 
Comissão Paritária do sector das limpezas 
EBA: Certificado federal de formação prática 
EFZ: Exame de aptidão profissional

O seu salário anterior está garantido
As novas categorias salariais não podem levar a cortes 
salariais. Com o novo CCT passa para uma categoria pro-
fissional com um salário mínimo mais baixo ? Mesmo as-
sim, continua a ter direito ao seu salário anterior.

13.° mês
Todos os trabalhadores do sector das limpezas têm direito 
ao 13.º mês.

Tempo de trabalho
O tempo normal de trabalho semanal é de 42 horas no 
máximo. Se fizer horas extraordinárias, tem de as compen-
sar até 30 de Abril do ano seguinte ou a sua empresa terá 
de as pagar com um suplemento de 25 %.  

Férias 
   5 semanas (25 dias de trabalho) até aos 20 anos de 
idade (inclusive)

   4 semanas (20 dias de trabalho) a partir dos 21 anos 
de idade

   5 semanas (25 dias de trabalho) a partir dos 50 anos 
de idade (e no mínimo 5 anos de serviço)

Feriados
Feriados pagos: 1 de Agosto, bem como 8 feriados 
cantonais.

Licença de maternidade
Após o parto, a licença de maternidade tem a duração 
de 16 semanas. No decurso desse período, as mães 
recebem um subsídio de maternidade correspondente a 
80  % do último salário auferido ou do salário médio dos 
últimos 6 meses. Mães sem direito legal ao subsídio de 
maternidade recebem durante oito semanas, graças ao 
regulamento do CCT, 80 % do salário.

Faltas pagas 
   Falecimento de cônjuge, pai, mãe ou filho: 3 dias
   Falecimento de irmãos ou sogros: 1 dia
   Próprio casamento: 3 dias
   Nascimento de um filho: 1 dia
   Inspecção militar: 1 dia
   Mudança de casa: 1 dia por ano
   Representantes sindicais eleitos: 1 dia por ano

   Enviem-me um CCT do sector das limpezas  
na Suíça alemã.

   Necessito de informações. Por favor contacte-me.

   Quero filiar-me no Unia.

   Desejo receber informações sobre o Unia.

Apelido

Nome

Endereço  

C. Postal / Localidade

Tel.

E-mail

O novo Contrato Colectivo de  
Trabalho (CCT) para o sector das 
limpezas está em vigor desde 
2018. Este folheto contém 
informações sobre os novos 
salários mínimos e outras 
disposições que os trabalhadores 
devem conhecer.

Também você precisa de 
um parceiro forte na vida 
profissional –  
sindicalize-se no Unia!

O Contrato Colectivo  
de Trabalho 2018 – 2020  


