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               INFORMAÇÃO 

 

Aos trabalhadores dos Grossistas de Produtos Químicos 

 

Informam-se os trabalhadores da Indústria Química que as partes chegaram a acordo para o ano 2021. 

As alterações das cláusulas de expressão pecuniária e os valores da tabela salarial produzem efeitos, a partir 

de 1 de janeiro de 2021.  

Assim,  

 

Cláusula 18.ª 

Retribuição 

(abono mensal para falhas)………………………………………………………………………………………………….. 36,90 €.  

 

Cláusula 20.ª 

Diuturnidades ……………………………………………………………………………………………………………….………….37,50 €.  

 

Cláusula 20.ª-A  

Subsídio de refeição………………………………………………………………………………………………………………….. 6,50 €. 

 

Cláusula 22.ª 

Ajudas de custo 

1- Aos trabalhadores que se desloquem em viagem de serviço será abonada a importância diária de 61,20 € 

para alimentação e alojamento ou o pagamento dessas despesas contra a apresentação de documentos.  

2- Aos trabalhadores que não completem diária fora e que se desloquem em viagem de serviço serão 

abonadas as quantias referidas nas alíneas a) e b) deste número ou o pagamento das despesas contra a 

apresentação de documentos:  

a) Refeição................................................................................. 15,96 €; 

 b) Alojamento e pequeno-almoço ............................................ 38,42 €.  

 

 

CAPÍTULO X-A 

Proteção na Parentalidade 

 

Cláusula 42.ª-B (Licença parental inicial); Cláusula 42.ª-D (Licença parental inicial a gozar por um progenitor 

em caso de impossibilidade do outro); Cláusula 42.ª-E (Licença parental exclusiva do pai) …. Estas cláusulas 

foram alteradas em consonância com as alterações ao Código de Trabalho de 2019. 
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Tabela salarial aumento médio de 2,41 %, passando os valores das retribuições mínimas mensais a ser os 

seguintes: 

 

Grupo Categoria profissional 
 

Remuneração 

1 Diretor de serviços e engenheiro dos graus 3, 4, 5 e 6 1221,00 € 

2 Chefe de escritório, analista de sistemas e engenheiro do grau 2 1062,00 € 

3 Chefe de departamento, divisão ou serviço, tesoureiro, contabilista, técnico de contas, 
programador, engenheiro do grau I-B e chefe de vendas 

949,00 € 

4 Chefe de secção (escritório), guarda-livros, programador mecanográfico, encarregado 
geral, engenheiro do grau I-A e inspetor de vendas 

889,00 € 
 

5 Técnico de eletrónica, ajudante de guarda-livros, correspondente em línguas 
estrangeiras, secretária de direção, operador mecanográfico de 1.ª, caixeiro-
encarregado ou chefe de secção, operador de computador com mais de três anos, 
escriturário especializado e vendedor especializado ou técnico de vendas 

840,00 € 

6 Primeiro-caixeiro, primeiro-escriturário, vendedor, caixeiro de praça, caixeiro-viajante, 
caixeiro de mar, prospetor de vendas, caixa de escritório, motorista de pesados, 
operador de máquinas de contabilidade de 1.ª, operador mecanográfico de 2.ª, 
estenodactilógrafo em língua estrangeira, cozinheiro de 1.ª, operador de computador 
com menos de três anos, promotor de vendas e fiel de armazém 

790,00 € 

7 Segundo-caixeiro, segundo-escriturário, motorista de ligeiros, perfurador-verificador 
de 1.ª, operador de máquinas de contabilidade de 2.ª, estenodactilógrafo em língua 
portuguesa, cobrador, expositor, operador de telex e cozinheiro de 2.ª 

735,00 € 

8 Conferente, demonstrador, telefonista, perfurador-verificador de 2.ª e rececionista 705,00 € 

9 Caixa de balcão, distribuidor, embalador, servente, rotulador/etiquetador, empilhador, 
ajudante de motorista, contínuo com mais de 21 anos, porteiro, guarda e empregado 
de refeitório 

700,00 € 

10 Caixeiro-ajudante do 2.º ano, estagiário do 2.º ano e dactilógrafo do 2.º ano 672,00 € 

11 Caixeiro-ajudante do 1.º ano, estagiário do 1.º ano, dactilógrafo do 1.º ano, contínuo 
com menos de 21 anos e trabalhador de limpeza 

668,00 € 

12 Praticante e paquete 665,00 € 

 

 

 

Responderemos sempre defendendo os interesses dos trabalhadores!!! 

 

 

JUNTA-TE AO SINDEQ!!!! 
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