
Como decorreram as negociações? 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
Como informámos no nosso comunicado aos trabalhadores em Abril, as negociações do 
Contrato Colectivo de Trabalho, CCT, para 2016 tornaram-se difíceis face à posição das 
duas Associações Patronais, ANIT-LAR e ANIL em acordar novos valores salariais no 
sentido de uma maior justiça social, como defendia a FESETE e os seus Sindicatos e a sua 
insistência em introduzir no CCT novas normas no regime de adaptabilidade aos sábados, 
matéria que os Sindicatos recusaram negociar. Neste contexto de dificuldades e a 
necessidade dos Sindicatos informarem os trabalhadores, levou ao prolongar das 
negociações. 
 
Finalmente, as Associações aceitaram avançar na negociação do CCT sem a inclusão da 
alteração ao regime de adaptabilidade, criando assim as condições para a FESETE e os 
Sindicatos fecharem a negociação. O acordo é para o período de 1/3/2016 a 28/02/2017.  
 
No período de 1 de Março de 2016 a 31 de Maio de 2016 aplica-se a última tabela em vigor 
entre 1/09/2015 a 29/2/2016, com as actualizações que resultaram da aplicação do Salário 
Mínimo Nacional de 530 euros. No período de 1 de Junho de 2016 a 28 de Fevereiro de 
2017, aplicam-se as tabelas constantes deste comunicado. 
 
 

Avaliação aos Resultados da  
Negociação do CCT para 2016 

 

 
Este ano a negociação do CCT para além de pequenas alterações nas normas do 
clausulado alterou apenas os valores mínimos das tabelas salariais, mantendo o valor do 
subsídio de alimentação diário em 2,35 euros. É opinião da FESETE e Sindicatos que os 
valores salariais negociados são insuficientes e ficam longe das possibilidades económicas 
das empresas, face aos excelentes resultados das exportações em valor nos últimos anos.  
 
Apesar dos valores negociados serem insuficientes entendemos ser positivo garantir para 
estes sectores novos valores salariais mínimos, criando assim condições para que os 
trabalhadores das empresas que desejem reivindicar salários mais elevados ou ganhando 
já salários superiores aos negociados tenham uma nova plataforma mínima. Os Sindicatos 
filiados na FESETE estarão disponíveis para organizar e apoiar os trabalhadores nas suas 
reivindicações. 
 
 

 

 

Novo CCT para os 
Têxteis-Lar, Lanifícios, Tapeçaria,  

Têxtil Algodoeira e Fibras, Rendas,  
Bordados e Passamanarias 

Vire por favor 



 

Tabelas Salariais e Subsídio de Refeição  
a partir de 1/06/2016 a 28/02/2017 

 

Grelha Salarial - Produção  
Grelha Salarial - Sector Administrativo 

excepto Lanifícios 

GRUPO CATEGORIAS PROFISSIONAIS EUROS 
MENSAIS 

 GRUPO CATEGORIAS PROFISSIONAIS EUROS 
MENSAIS 

A Chefias de produção e Organização 
e outras categorias profissionais 925,00 € 

 A Chefe de Escritório, Director de 
Serviços e outras categorias 
profissionais 

887,00 € 

B Encarregado Geral e outras 
categorias profissionais 

800,00 € 
 B Analista Sistema, Técnico de 

Contas e outras categorias 
profissionais 

823,00 € 

C Mestre e Chefe de Secção, Chefe 
de Laboratório e outras categorias 
profissionais  

694,00 € 
 C Chefe de Secção, Tesoureiro e 

outras categorias profissionais 775,50 € 

D 
Adjunto de Mestre, Afinador-
Montador, Encarregado e outras 
categorias profissionais 

622,00 € 
 D Operador e outras categorias 

profissionais 713,50 € 

E 
Afinador, Gravador, Controlador de 
Qualidade e outras categorias 
profissionais  

580,00 € 
 E Técnico Administrativo de 1ª e 

outras categorias profissionais 
697,00 € 

F 
Chefe de Linha, Estampador, 
Controlador e outras categorias 
profissionais 

536,50 € 
 

F Técnico Administrativo de 2ª  622,00 € 

G 
Abridor, Cardador, Tintureiro, 
Branqueador, Ramulador, Operador 
de Têxteis Técnicos, Pesador de 
Drogas e outras categorias 
profissionais 

533,00 € 
 

G Assistente Administrativo, 
Recepcionista e Telefonista 

559,00 € 

H 
Fiandeiro, Torce, Costureira, 
Lavador, Bordador, Tecelão, 
Urdidor e outras categorias 
profissionais 

532,50 € 
 H Auxiliar Administrativo, 

Contínuo e Servente de 
Limpeza 

531,00 € 

I Limpeza de máquinas e outras 
categorias profissionais 

531,50 € 
 

Subsídio de alimentação: 2,35 € 

J Empregado de Limpeza e outras 
categorias profissionais 

531,00 €     

Subsídio de alimentação: 2,35 €   
 

Informa-te dos teus Direitos e Deveres Junto do Sindicato! 
 

É fundamental que cada trabalhador/a se informe dos seus direitos e deveres junto dos nossos dirigentes 
e delegados sindicais ou nas instalações dos nossos Sindicatos regionais. Só um trabalhador/a bem 
informado pode beneficiar dos direitos do CCT e exigir a sua correcta aplicação. 
 
 

Apelamos ainda aos trabalhadores para que se sindicalizem e organizem nos nossos Sindicatos, dando 
assim mais força à luta pela defesa dos seus direitos e melhores resultados nas futuras negociações. 
 

 

FESETE / CGTP-IN 

Avenida da Boavista – Nº 583 – 4 100 – 127 – Porto –Telef.: 22-6002377- Fax: 22-6002164 
E-mail: fesete@netcabo.pt Portal: www.fesete.pt 

Junho de 2016        A FESETE/Os Sindicatos 

SINDICALIZA-TE ! UNIDOS SOMOS MAIS FORTES ! 


