
 

 
 
   

 

Alterações Salariais e outras promovidas ao Contrato Coletivo de Trabalho entre a AHRESP e o SITESE para o 
Setor do Alojamento, com revisão global publicada no BTE n.º 30, de 15 de agosto de 2017, e última 
alteração salarial publicada no BTE n.º 45, de 8 de dezembro de 2018 

 

Cláusulas de expressão pecuniária 

 

 

Cláusula 79.ª 

Prémio de conhecimento de línguas 

1- Mantém a redação atual exceto o valor que passa para 48,00 €  

2- (…). 

3- (…). 

 
 
 

Cláusula 81.ª 

Direito à alimentação 

1- (…) 

2- (…) 

3- Nos demais estabelecimentos o fornecimento de alimentação será substituído pelo respetivo equivalente 

pecuniário no valor de 125 euros mensais. 

 
 
 

Cláusula 85.ª 

Valor pecuniário da alimentação em espécie 

1- Quando a alimentação for prestada em espécie, o seu valor pecuniário será o seguinte: 

Refeições valor (euros): 

a) Refeições completas/mês - 125,00 €; 

b) Refeições avulsas: 

–– Pequeno-almoço - 2,65 €; 

–– Ceia simples - 3,70; €; 

–– Almoço, jantar ou ceia completa - 5,25 €. 

2- (…) 

 



 

 
 
   

 

Tabela de Remunerações mínimas pecuniárias de base mensais de 1 de junho de 2019 a 31 de dezembro de 

2019 

 

 

 

GRUPO A 

- Hotéis e hotéis rurais de 5 estrelas; 
- Hotéis-apartamentos de 5 estrelas; 
- Aldeamentos turísticos de 5 estrelas; 
- Apartamentos turísticos de 5 estrelas 

GRUPO B 

- Hotéis e hotéis rurais de 4 estrelas; 
- Hotéis-apartamentos de 4 estrelas; 
- Pousadas; 
- Aldeamentos turísticos de 4 estrelas; 
- Apartamentos turísticos de 4 estrelas; 
- Embarcações turísticas. 

GRUPO C 

- Hotéis e hotéis rurais de 3, 2 e 1 estrelas; 
- Hotéis-apartamentos turísticos de 3, 2 e 1 estrelas; 
- Aldeamentos turísticos de 3 estrelas; 
- Apartamentos turísticos de 3 estrelas; 
- Estabelecimentos de turismo no espaço rural e 
turismo de habitação; 
- Alojamento local 

 

 

 

NÍVEIS CATEGORIAS GRUPO A GRUPO B GRUPO C 
XI Diretor de Hotel 2.096,00 € 1.817,00 € 1.295,00 € 
 
 

 
 

X 

Chefe de cozinha 
Chefe/mestre pasteleiro 
Diretor  
Diretor administrativo e financeiro 
Diretor comercial 
Diretor (termas) 
Diretor de golfe 
Diretor de restaurante 
Diretor de serviços técnicos 
Diretor de qualidade 
Subdiretor de hotel 

1.172,00 € 1.041,00 € 991,00 € 

 
 
 
 

IX 

Assistente de Diretor 
Chefe de manutenção 
Chefe de mesa/bar 
Chefe de receção 
Contabilista/técnico de contas 
Diretor de recursos humanos 
Diretor de serviços 
Mestre 
Microbiologista 
Nutricionista 
Professor de golfe 
Professor de natação 
Subchefe de cozinha 
Subchefe/mestre pasteleiro 
Técnico de Acolhimento (guest relations) 
Técnico de marketing 
 
 
 

1.045,00 € 959,00 € 889,00 € 



 

 
 
   

 
NÍVEIS CATEGORIAS GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

 
 

VIII 

Chefe de compras/ecónomo 
Chefe de departamento de divisão ou de serviços 
Chefe de secção 
Chefe de segurança 
Chefe de serviços técnicos 
Cozinheiro principal 
Formador 
Gestor de preços (revenue manager) 
Pasteleiro principal 
Subchefe de mesa/bar 
Tesoureiro 

900,00 € 862,00 € 819,00 € 
 

 
 
 

 
 

VII 

Capataz de campo 
Capataz de rega 
Chefe de caddies 
Chefe de cafetaria 
Chefe de copa 
Chefe de secção de controle 
Cozinheiro 1.ª 
Eletromecânico em geral 
Encarregado de jardins 
Encarregado de limpeza  
Governante geral de andares 
Pasteleiro 1.ª 
Promotor de vendas principal 
Secretário (golfe) 
Secretário de direção 
Subchefe de receção 
Supervisor de bares 

839,00 € 819,00 € 807,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistente administrativo principal 
Barman principal 
Caixeiro principal 
Controlador 
Controlador de caixa 
Cozinheiro de 2.ª 
Empregado de consultório principal 
Empregado de inalações principal 
Empregado de mesa – Principal 
Empregado de secção de fisioterapia principal 
Escansão principal 
Esteticista principal 
Florista 
Governanta de andares/rouparia/lavandaria/limpeza 
Massagista terapêutico de recuperação e sauna principal 
Operador de golfe principal 
Operário polivalente principal 
Pasteleiro de 2.ª 
Promotor de vendas 
Rececionista – Principal 
Rececionista de restauração principal 
Telefonista principal 
Trintanário principal 

799,00 € 749,00 € 727,00 € 



 

 
 
   

NÍVEIS CATEGORIAS GRUPO A GRUPO B GRUPO C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
 
 
 
 

Assistente administrativo de 1.ª 
Banheiro termal principal 
Barman de 1.ª 
Cafeteiro principal 
Caixa 
Caixeiro 1.ª 
Cobrador 
Controlador de mini-bares principal 
Controlador de room-service principal 
Costureira principal 
Cozinheiro de 3.ª 
Empregada de andares principal 
Empregado de balneários principal 
Empregado de consultório 
Empregado de garagem principal 
Empregado de inalação 
Empregado de mesa de 1.ª 
Empregada de rouparia/lavandaria principal 
Empregado de secção de fisioterapia 
Escansão 
Esteticista 
Jardineiro principal 
Marinheiro principal 
Massagista terapêutico de recuperação e sauna 
Motorista principal 
Motorista marítimo principal 
Operador de golfe de 1.ª 
Operário polivalente 1.ª 
Pasteleiro de 3.ª 
Preparador de banquetes oficial 
Rececionista de 1.ª 
Rececionista de golfe principal 
Rececionista de restauração 
Telefonista 1.ª 
Tratador/conservador de piscinas principal 
Trintanário 

739,00 € 704,00 € 669,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
 
 
 

Assistente administrativo 2.ª 
Caixeiro 2.ª 
Bagageiro 
Banheiro – Nadador - Salvador 
Banheiro termal 
Barman de 2.ª 
Bilheteiro 
Buvete 
Caddie 
Cafeteiro 
Controlador de mini-bares 
Controlador de room-service 
Copeiro principal 
Costureira 
Despenseiro/cavista nível II 
Duchista 
Empregada de andares 
Empregado de balneários 
Empregado de garagem 
Empregado de limpeza principal 
Empregado de mesa de 2.ª 
Empregado de refeitório principal 

689,00 € 669,00 € 644,00 € 



 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

Empregada de rouparia/lavandaria 
Estagiário de cozinheiro 
Estagiário de pasteleiro/oficial de pastelaria 
Jardineiro 
Moço de terra 
Mandarete 
Manicuro/Pedicuro 
Marinheiro 
Motorista 
Motorista marítimo 
Operador de golfe de 2.ª 
Operário polivalente 2.ª 
Porteiro de restauração e bebidas 
Preparador de banquetes 
Rececionista de golfe 
Rececionista de 2.ª 
Tratador/conservador de piscinas 
Telefonista 2.ª 
Vigia de Bordo 
Vigilante 
Vigilante de crianças sem funções pedagógicas 

 
 

 
III 

 

Copeiro 
Despenseiro cavista nível nível I 
Empregado de limpeza 
Estagiário de assistente administrativo 
Estagiário de barman 
Estagiário de cafeteiro 
Estagiário de empregado de mesa 
Estagiário de operário polivalente 
Rececionista estagiário 

649,00 € 629,00 € 627,00 € 

 
 
 
 
 
 

II 
 
 
 

Ajudante de motorista 
Aprendiz de assistente administrativo 
Aprendiz de barman maior de 18 anos 
Aprendiz de copeiro 
Aprendiz de cozinheiro 
Aprendiz de cafeteiro maior de 18 anos  
Aprendiz de empregada de andares/quartos 
Aprendiz de empregado de mesa maior de 18 anos 
Aprendiz de empregada rouparia/lavandaria 
Aprendiz pasteleiro 
Copeiro Aprendiz 
Empregado de refeitório 
Estagiário de caixeiro 
Estagiário de controlador 
Estagiário de despenseiro maior de 18 anos 
Estagiário de empregado de balneário 
Estagiário de telefonista 
Rececionista – Aprendiz maior de 18 anos 

607,00 € 607,00 € 607,00 € 

 
 
 

 
I 
 
 
 

Aprendiz de barman menor de 18 anos 
Aprendiz de cafeteiro menor de 18 anos 
Aprendiz de caixeiro 
Aprendiz de controlador maior de 18 anos 
Aprendiz de controlador menor de 18 anos 
Aprendiz de despenseiro menor de 18 anos 
Aprendiz de empregado de balneário 
Aprendiz de empregado de mesa menor de 18 anos 
Aprendiz de operário polivalente 
Rececionista – Aprendiz menor de 18 anos 

607,00 € 607,00 € 607,00 € 


