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 Informação da Última Reunião de  
Negociação do CCT 

 

Realizou-se no dia 21 de Maio mais uma reunião de negociação do 

CCT/2015 com a APIC. Por proposta da referida Associação Patronal, 

estão em discussão um conjunto de direitos e deveres das empresas e 

dos trabalhadores, em particular: a adaptabilidade do horário de 

trabalho, banco de horas, feriados, categorias profissionais, trabalho 

extraordinário, controlo do álcool no trabalho, majoração das férias, 

faltas justificadas e trabalho nocturno. 
 

Face ao congelamento dos salários (entre 2012 e 2015 apenas foram 

actualizados os 0,5% em 2013%, quando a inflação no mesmo período 

crescem 6,7%), a APIC assumiu o compromisso de discutir com as 

empresas uma actualização intercalar dos salários desde Janeiro de 

2015, independentemente dos valores salariais que venham a ser 

negociados no âmbito das negociações em curso. Este compromisso 

será discutido ainda este mês. 
 

Próxima Reunião de Negociação 
 

A próxima reunião de negociação será marcada após a realização da 

Assembleia Geral da APIC de 27 de Maio, onde a negociação do CCT 

vai ser abordada. 
 

Da parte da FESETE e do Sindicato vamos fazer todos os esforços para 

a rápida conclusão das negociações do CCT, defendendo os actuais 

direitos dos trabalhadores e a melhoria dos salários. 
 

SINDICALIZA-TE! UNIDOS SOMOS MAIS FORTES! 
 
 

R. António Rodrigues Teixeira, 1 - 2380 ALCANENA 
Telef:/Fax: 249-882245 - email: sindcurtumalca@sapo.pt  
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