
ÀS TRABALHADORAS DO

SERVIÇO DOMÉSTICO

INFORMAÇÃO MUITO IMPORTANTE:
NOVO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL 

DE 760 € A PARTIR DE 1.JANEIRO.2023!
NO MINIMO, CADA TRABALHADORA DOMÉSTICA TEM QUE

GANHAR COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL DE 760€!

Mas, o custo de vida aumenta
e o povo não aguenta!

A LUTA CONTINUA - VENCEREMOS!
COLEGA 

A partir de 1.Janeiro.2023 entrou o novo Salário Mínimo Nacional (SMN) de 760€. 

Este foi  o  mais um importante  aumento do SMN que houve – mais 55.00 €uros (7,8%) de

aumento  mensal  para  horários  de  trabalho de 40  horas  semanais  (e  proporcional  para  os

horários a tempo parcial).

Este novo aumento, que vem na mesma linha dos aumentos havidos nos últimos seis anos, é

mais um importante passo para melhorarmos a nossa vida e aproximarmos o SMN à média dos

salários europeus. 

AMIGO E AMIGA

Recordamos que, nos últimos sete anos, o SMN em Portugal aumentou 255 €uros mensais (de

505  €uros  para  760  €uros),  o  que  representa  uma  importante  melhoria  dos  nossos

rendimentos!

Recordamos também que, depois do governo de Passos Coelho / Paulo Portas, em que os

salários estiveram estagnados durante cinco anos e só aumentaram 20 €uros em 2015 (porque

havia  eleições  à  porta)  tivemos  em  sete  anos  255  €uros  de  aumento,  seja  no  tempo  da

geringonça seja com o actual governo!
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Porém, apesar deste aumento muito significativo, desde 2022, o 

CUSTO DE VIDA AUMENTA E O POVO NÃO AGUENTA!

Sabemos a razão – a invasão da Ucrânia pela Rússia levou ao aumento da energia e dos

cereais,  para  além  da  mortalidade  do  Povo  e  a  destruição  das  habitações  e  outras

infraestruturas ucranianas, que todos os dias os Telejornais nos relatam e que nós vemos

surpreendidos!

Porém, a verdade é que também existe uma enorme especulação de grandes empresas (de

energia, de bancos, de hipermercados, etc, etc) que se aproveitam da guerra e desta miséria

para  aumentarem escandalosa  e  ilegitimamente  os  seus  lucros  –  é  este  oportunismo que

temos também que combater!

Por  esta  razão,  continuamos  a  necessitar  de  salários  maiores  -  portanto,  apoiamos  a

reivindicação da CGTP-IN de mais aumentos salariais! 

CAMARADA

Algumas informações muito importantes sobre os seus direitos salariais:

 Se trabalhar  a tempo completo de 40 horas   -  o  seu salário mensal tem que ser,  no

mínimo,  760  €.  Pode  ser  um salário  mensal  superior,  se  tiver  acordado com a  sua

entidade patronal um salário superior – nunca pode é ser inferior!

 Se trabalhar a tempo parcial = com base no valor hora  . O seu salário tem que ser, no 

mínimo, baseado no salario de 760€/mes . Também neste caso pode ser um valor hora 

superior, se o tiver acordado com a sua entidade patronal – o que nunca poderá ser é 

inferior!

  Subsídio de Férias e Subsídio de Natal -  tem direito a receber um Subsidio de Férias e

um Subsidio de Natal de valor igual ao seu salário mensal;

 Férias anuais   –  tem direito  a 22 dias úteis de férias a acordar com a sua entidade

patronal, e a receber o salário mensal.

PARA MAIS INFORMAÇÕES DE DIREITOS DE TRABALHO, DIRIJA-SE AO STAD
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STAD, O SINDICATO DAS TRABALHADORAS DO SERVIÇO
DOMÉSTICO - SINDICALIZE-SE, PARA PROTEGER OS SEUS

DIREITOS E DEFENDER OS SEUS INTERESSES!


