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APIC voltou à Mesa das negociações do CCT para 2016 
 

 

Após longos meses de adiamentos sucessivos das reuniões de 
negociação do Contrato Colectivo de Trabalho, CCT, para 2015, a 
Associação Patronal dos Curtumes, APIC, aceitou realizar uma 
reunião com a FESETE e o Sindicato em Fevereiro, com o objectivo 
de ser negociado um CCT para 2016. Convém esclarecer que entre 
2012 e 2015, os salários foram apenas actualizados 0,5% em 2013 e 
1% em 2015, o que contribuiu para a redução do poder de compra 
dos trabalhadores. 
 

Das matérias propostas para negociação pela APIC, destacamos: 
 

• Alteração da cláusula de adaptabilidade; categorias 
profissionais; baixar as percentagens pagas pelo trabalho 
suplementar; introdução do controlo de alcoolémia; 
majoração das férias pela assiduidade; gozo das férias após 
doença prolongada e o período considerado para o trabalho 
nocturno. 

 

A FESETE e o Sindicato chamaram a atenção da APIC para as 
consequências negativas nos salários dos trabalhadores destes 
longos períodos sem actualização salarial ou quando houve 
actualização esta foi inferior aos valores da inflação. A nossa 
proposta é que a nova tabela salarial tenha efeitos a partir de Janeiro 
de 2016. 
 

A APIC propôs que a próxima reunião de negociação seja na quarta 
semana de Março. Esperamos que exista vontade negocial para 
concluirmos este processo de negociação do CCT, e se mantenha o 
equilíbrio entre direitos e deveres dos trabalhadores e das empresas.  
 

Para mais informações contacta o Sindicato! 
 

Porto, Março de 2016     A FESETE/O Sindicato 
 

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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