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Associação Patronal está a adiar  

a negociação de novos salários! 
 

A Associação Patronal dos Curtumes, APIC, reuniu a última vez com o 

Sindicato e a FESETE em 20 de Outubro do ano passado e nessa reunião 

assumiu o compromisso de enviar a sua proposta de revisão do CCT com o 

objectivo de negociarmos uma tabela salarial até ao final de 2014. Apesar 

das nossas solicitações, até hoje, 25/02/2015, nem enviou proposta, nem 

negociou novos valores salariais. O Sindicato e a FESETE protestam contra o 

congelamento dos salários dos trabalhadores pela APIC e vão continuar a 

exigir o início das negociações.  
 

Desde 1 de Janeiro o trabalho suplementar  

voltou a ser pago de acordo com o CCT! 
Após um período em que o Governo, suspendeu a norma do CCT dos 

Curtumes que garantia o valor da retribuição do trabalho suplementar, 

reduzindo o seu valor para metade, a partir de 1 de Janeiro o CCT volta a 

estar em vigor e o trabalho suplementar é pago com o acréscimo de 50%; 

75% e 100%, a que acresce o descanso compensatório. Para mais 

informações contacta o teu Sindicato! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

SINDICALIZA-TE! UNIDOS SOMOS MAIS FORTES! 
 
 

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

 

Aos Trabalhadores  

dos Curtumes 
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FESETE SINTEVECC-SUL 

 

Dia 7 de Março PARTICIPA na Manifestação Nacional 
em SANTARÉM - Concentração às 15h00  

junto à Segurança Social 
seguida de Manifestação para o Tribunal 

 

Apoia a luta por melhores salários e a defesa dos t eus direitos! 
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