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Nettoyeurs Les Super 

Pequena folha sindical da Unia Genève: 
informações e notícias para os empregados da limpeza 

Edito: Porquê uma folha de informações e de 
notícias?  

Poucos trabalhadores do sector da limpeza conhecem os seus di-
reitos. Quer que seja por causa da língua ou da sua complexidade, 
a Convenção colectiva de trabalho para o sector da limpeza* é dificíl 
de acesso. Os patrões desonestos aproveitam desta falta de infor-
mação para vos classificar na categoria profissional errada, para 
não majorar o trabalho à noite, aos domingos, em dias feriados ou 
também não lhe pagar o subsídio de refeição ou o tempo de deslo-
cação ao qual você tem direito. Eles enchem os bolsos à vossa cus-
ta!  E por isso que « Les Super Nettoyeurs » vêm hoje para vos in-
formar, número após número, das vossas condições de trabalho e 
para vos manter a par dos golpes dos patrões desonestos. 

*Convenção colectiva de trabalho para o sector da limpeza para a 
Suíça francófona (CCT): contrato colectivo de trabalho negociado 
entre os sindicatos e as associações patronais e que define as suas 
condições de trabalho. 

 

O quebra-cabeças das categorias salariais: 

Visto a complexidade do sistema salarial estabelecido pela CCT 
da limpeza, o primeiro número de « Les Super Nettoyeurs » 
será inteiramente dedicado a esta questão. Assim nunca mais 
poderá ser enganado na sua categoria salarial! 
A CCT do sector da limpeza faz uma primeira distinção em 
função das tarefas efectuadas pelo pessoal que executa lim-
peza específica e de fim de « chantier », e o pessoal que faz a 
limpeza de manutenção. Outras distinções existem em função 
das horas de trabalho efectuadas, dos diplomas profissionais 
obtidos e ainda dos anos de experiência. 
 

Limpeza específica e de fim de « chantier » (categoria N e 
CE): 

A limpeza específica e de fim de « chantier » engloba, como o 
nome indica, todas as tarefas consideradas como específi-
cas*, e por outro lado as tarefas de limpeza de « chantier » . 

 

* Trabalhos específicos: manutenção de chãos (decapagem, 
impregnação, cristalização, limpeza com a monobrosse, lava-
gem de alcatifa), lavagem de vidros em fachadas, de tectos e 
paredes, desinfeção de locais, trabalhos de « conciergerie » 
com gestão técnica e administrativa, lavagem de sanitários 
públicos (Para mais detalhes ver anexo 5 da CCT). 
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Cat. Limpeza específica e de ’chantier‘ 2014 2015 2016 2017 

CE Chefe de equipa 28.00.- 28.20.- 28.55.- 28.90.- 

N10 ‘Agent d’Exploitation’ (AE) com CFC 
desde há 2 anos e mais 

26.90.- 27.10.- 27.45.- 27.80.- 

N11 AE com CFC desde há menos de 2 
anos 

25.40.- 25.75.- 26.10.- 26.40.- 

N20 ‘Agent de Propreté’ (AP) com CFC 
desde há 2 anos e mais 

26.90.- 26.90.- 26.90.- 27.20.- 

N21 AP com CFC desde há menos de 2 
anos 

24.85.- 25.20.- 25.50.- 25.85.- 

N30 AE + AP com atestação de formação 
profissional 

23.55.- 23.85.- 24.15.- 24.45.- 

N40 AE + AP sem qualificação desde há 4 
anos e mais no sector   

22.70.- 23.00.- 23.30.- 23.60.- 

N41 AE + AP sem qualificação desde há 2 
anos e mais no sector 

21.70.- 21.70.- 21.70.- 21.70.- 

N42 AE + AP sem qualificação desde há 
menos de 2 anos no sector 

21.70.- 21.70.- 21.70.- 21.70.- 

  Limpeza de Manutenção         

EO Mais de 18h / semana 19.50.- 19.60.- 19.70.- 19.85.- 

E1 Com tarefas especializadas e menos 
de 18h / semana 

18.60.- 19.00.- 19.40.- 19.85.- 

E2 Diploma de formação profissional  e 
menos de 18h / semana 

19.80.- 19.80.- 19.80.- 19.80.- 

E3 Menos de 18h / semana 18.40.- 18.60.- 18.80.- 19.00.- 

Supervisão: 

Suplemento em função do número de  
pessoas supervisadas 

De 3 a 5 empregados :         1.- 
De 6 à 9 empregados :         2.- 
A partir de 10 empregados : 3.- 

Categorias salariais: 

Limpeza de manutenção (categoria E):  

A limpeza de manutenção é uma limpeza feita de maneira 
regular para manter o asseio dos locais (prestações simples e 
repetitivas). 
*Tarefas: limpeza corrente, despejar os caixotes do lixo, limpar 
o pó, enxugar, varrer, aspirar, limpar os sanitários,  lavar os 
vidros (Para mais detalhes ver anexo 5 da CCT). 



Os nossos encontros : 

Próximos Comités da limpeza Unia : 
 

Sábado 7 de novembro - 18h  
Sábado 5 de dezembro - 18h  

no sindicato Unia, Chemin Surinam 5, 1203 Genève 
 
Contacto : Camila Aros 022 949 12 29 

Perguntas e respostas: 

Qual é a diferença entre um ‘Agent d’Exploitation’ e um 
‘Agent de Propreté’? 
O ’Agent d’Exploitation’ ocupa-se de todas as tarefas de lim-
peza e de controlo dos edifícios, garantindo a manuteção das 
instalações técnicas, as transformações exteriores e as infra-
estruturas, enquanto o ‘Agent de Propreté’ efectua unica-
mente tarefas de limpeza . 
 
Como aceder à categoria E1? 

A categoria E1 aplica-se a todo o pessoal de limpeza  que não 
trabalha mais de 18 horas semanais e que efectua pelo me-
nos 30% do seu tempo de trabalho às tarefas específicas*. 

*Tarefas específicas: lustre ou spray com a monobrosse, var-
rer com uma balayeuse mecânica, lavagem com uma máqui-
na a espuma, limpeza de locais de tratamentos médicos, lim-
peza de cozinhas industriais. 

Se ainda têm dúvidas em relação à sua categoria salarial ou se 

pensa que o seu patrão não respeita as suas condições de tra-

balho contacte o seu sindicato Unia! 
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Qual é a diferenca entre o chefe de equipa (CE) e uma 
pessoa com a função de supervisor? 
Um chefe de equipa supervisa os trabalhadores da categoria 
N, ao passo que uma pessoa com a função de supervisor 
garante o enquadramento de uma equipa da categoria E. 
Neste caso, é o tempo ocupado à supervisão do pessoal que 
dá direito a um suplemento de salário horário. 

 

O que acontece se um empregado da categoria E faz 
ocasionalmente ou regularmente tarefas de limpeza es-
pecífica e de « fim de chantier » ? 
Se for ocasional (menos de 30% do tempo de trabalho), só as 
horas dedicadas às tarefas de limpeza específica devem ser 
pagas conforme à categoria N. Se for mais de 30% do total do 
tempo de trabalho, todas as horas trabalhadas devem ser 
então remuneradas segundo a categoria N. 

As nossas permanências : 

De segunda-feira à sexta-feira 
das 16h00 às 18h00 
 
Unia Genève 
Chemin de Surinam 5 
1203 Geneve 
+41 848 949 120 
geneve@unia.ch  


