
Garantir o  
aumento salarial!
Graças a muitos membros ativos da IG BAU fomos bem-sucedidos:
Salários mais altos para todos – continuação da equiparação salarial entre  
Leste e Oeste. A nossa luta contra a limpeza turbo e por salários mais altos valeu 
a pena. Cerca de 600.000 trabalhadores no setor da limpeza de edifícios passam 
a receber mais dinheiro a partir de janeiro de 2016 (ver tabelas no verso).

Mas:
O contrato coletivo do salário mínimo no setor da limpeza de edifícios cessa 
a 31.12.2015. A partir de janeiro de 2016, apenas os membros da IG BAU têm 
direito a salários mais altos.

O que pode acontecer a partir de janeiro de 2016?
A partir de janeiro de 2016, as entidades empregadoras podem reduzir  
os salários dos não associados para o salário mínimo obrigatório de  
8,50 Euro, se o contrato coletivo do salário mínimo não for declarado  
válido em termos de convenção coletiva de trabalho. 

Renúncia salarial – connosco não!
Apenas os membros da IG BAU têm direito ao contrato de trabalho  
negociado em convenção coletiva em todos os grupos salariais. Por isso 
junta-te à IG BAU e ganha salários mais elevados. Por aqui, virar a folha!
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Agir agora, passar a ser membro da IG BAU e garantir o salário!

Oeste (em Euros)
Grupo  
salarial

Atual A partir de 
01.01.2016

A partir de 
01.01.2017

LG 1  9,55  9,80 10,00

LG 2 10,16 10,43 10,64

LG 3 10,79 11,07 11,30

LG 4 11,42 11,72 11,96

LG 6 12,65 12,98 13,25

LG 7 14,01 14,38 14,67

LG 8 15,20 15,60 15,92

LG 9 16,15 16,57 16,91

Leste (em Euros)
Grupo  
salarial 

Atual A partir de 
01.01.2016

A partir de 
01.01.2017

LG 1  8,50  8,70  9,05

LG 2  8,74  9,18  9,58

LG 3  9,27  9,74 10,17

LG 4  9,82 10,31 10,76

LG 6 10,63 11,10 11,53

LG 7 12,06 12,37 12,76

LG 8 13,08 13,42 13,85

LG 9 13,88 14,25 14,71

Os novos salários:

Divulguem o nosso sucesso nas unidades, para que muitos colegas do setor da 
limpeza de edifícios possam ter uma vida melhor.


