Aos/Às Trabalhadores/as dos
Têxteis-Lar, Lanifícios, Tapeçaria, Têxteis-Técnicos, Têxtil
Algodoeira e Fibras, Rendas, Bordados e Passamanarias

As negociações do CCT encerraram sem acordo, com
as Associações Patronais ANIT-LAR e ANIL!
As associações patronais ANIT-LAR e ANIL colocaram como condição necessária para o acordo de
2019 a negociação e a inclusão nas normas do CCT do alargamento do período experimental de 90
para 180 dias para os trabalhadores à procura do primeiro emprego e desempregados de longa
duração, norma gravosa aprovada pelos deputados do Partido Socialista, com o apoio do PSD e do
CDS/PP e os votos contra do PCP, BE e Verdes.
A CGTP/IN considera este exagerado alargamento do período experimental não só gravoso para os
trabalhadores como uma norma violadora da Constituição da República e inconstitucional. Consequente
com a sua avaliação a CGTP/IN solicitou aos deputados do PCP, BE e Verdes a verificação da
constitucionalidade, cujo processo já foi entregue no Tribunal Constitucional.
Analisada a exigência das associações patronais da inclusão da norma do alargamento do período
experimental para 180 dias, no Plenário de Sindicatos da FESETE, foi decidido não aceitar a proposta
patronal. Perante a posição da FESETE a Comissão Negociadora Patronal, CNP, informou que não
existiam condições para chegar a um acordo, tendo as negociações para 2019 sido encerradas.

Última proposta de actualização salarial das Associações Patronais:
No decurso das negociações no mês de Setembro a CNP apresentou para um acordo, uma
actualização das tabelas salariais, que aqui transcrevemos:
Grupos
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Produção e Administrativos
Administrativos
dos Lanifícios
excepto Lanifícios
1.001,00 €
960,00 €
876,00 €
896,00 €
771,00 €
848,00 €
698,00 €
785,00 €
654,00 v
770,00 €
609,00 €
697,00 €
606,00 €
630,00 €
605,00 €
602,00 €
603,00 €
602,00 €
Subsídio de Refeição 2,35 €

É necessário reivindicar uma justa actualização dos salários em 2019!
Face à ruptura das negociações do CCT para 2019, a FESETE e os seus Sindicatos APELAM aos
trabalhadores para, tendo em conta as propostas salariais da CNP, reivindicarem uma justa
actualização dos salários para 2019. Os Sindicatos regionais da FESETE estão disponíveis para apoiar,
dinamizar e negociar as reivindicações dos trabalhadores em cada empresa.

Informação aos trabalhadores
Em resultado das alterações introduzidas no Código do Trabalho pela Lei nº 93/2019 de 4/9, a Cláusula
4ª do CCT-Contratos a Termo é eliminada a partir do dia 1/10/2019.

Luta por Melhores Salários ! Defende os Teus Direitos!
SINDICALIZA-TE! Unidos Somos Mais Fortes!
Porto, 30 de Setembro de 2019

A FESETE/Os Sindicatos
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