
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Informação das Negociações do CCT para 2019! 
 
 

Em finais de Novembro do ano passado a FESETE e os seus Sindicatos filiados enviaram à 
APIC-Associação Portuguesa dos Industriais de Curtumes a sua Proposta de Revisão do 
Contrato Colectivo de Trabalho, CCT, para 2019. Em meados de Dezembro realizamos a 
primeira reunião de negociação e a última reunião de negociação foi realizada no dia 20 de 
Março ainda sem um acordo. Nestas reuniões a APIC recusou negociar as propostas 
salariais apresentadas pela FESETE, contrapondo uma actualização salarial de 1% o que foi 
recusado pela FESETE e Sindicatos, por ser insuficiente e aquém das possibilidades 
económicas do sector. 
 
Na reunião de 20 de Março face ao impasse nas negociações a FESETE e Sindicatos 
apresentaram uma nova proposta salarial que procura manter em 2019 as diferenças entre o 
Salário Mínimo Nacional em vigor e os grupos profissionais da produção, grupos V, VI e VII, 
utilizando como comparação os salários negociados em 2017 e 2018 e os valores do 
respectivo Salário Mínimo Nacional nesses anos. 

 

Nova Reunião de Negociação no dia 18 de Abril 
 

A próxima reunião de negociação está marcada para o dia 18 de Abril em Alcanena, onde 
esperamos que a APIC evolua na sua posição negocial e se aproxime da proposta sindical e 
permita chegar a um acordo. 

 

A Indústria dos Curtumes atravessa um excelente  
período e tem condições para melhorar os salários  

dos/as trabalhadores/as 

 

A Indústria dos Curtumes Portuguesa vem atravessando um período excelente no 
crescimento do volume de negócios, nos investimentos, nas exportações e na criação de 
emprego. Estes são dados do INE publicados pelo Jornal de Notícias de 17/3/2019, para o 
período 2010-2018.  
 
Estão criadas as condições económicas para continuar a valorizar e dignificar as profissões 
desta Indústria, em particular os/as trabalhadores/as das diferentes profissões da cadeia de 
produção, que, com o seu saber, empenho e destreza, contribuíram de forma relevante para 
os excelentes resultados económicos da última década. 

 

Luta por Melhores Salários ! Defende os Teus Direitos!  
 

SINDICALIZA-TE! Unidos Somos Mais Fortes! 
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