
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolha de opinião sobre o processo de 

negociação do CCT 

Conforme informação constante do comunicado que lhe foi 

distribuído e onde é informado/a do processo de negociação do 

CCT – Contrato Colectivo de Trabalho para este sector de 

actividade cujo objectivo é regular os direitos e deveres entre os 

trabalhadores e as empresas, estamos a solicitar a sua opinião 

sobre qual o rumo das negociações. Coloque uma  X na sua opção. 

 

Deve-se continuar as negociações do CCT sem a 

majoração das férias até aos 25 dias e o trabalho 

suplementar pago pelos valores fixados pelo Código do 

Trabalho, mantendo os restantes direitos, uma tabela 

salarial e um subsídio de refeição; 

 

Deve-se recusar as imposições do patronato da AICR 

para negociar o CCT com o corte da majoração das férias 

e a redução da retribuição no trabalho suplementar, 

manifestando a minha vontade para lutar pelos meus 

actuais direitos se o patronato declarar a caducidade do 

actual CCT. 

 

Porto, Setembro de 2020 

A FESETE/Os Sindicatos 

 

 

Aos Trabalhadores da Cordoaria, 

Redes, Sacaria e Espumas 
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