Aos Trabalhadores
dos Curtumes

SINTEVECC-SUL

FESETE

Informação sobre a negociação do
Contrato Colectivo de Trabalho
As negociações do Contrato Colectivo de Trabalho têm decorrido de forma lenta com prejuízo no
poder de compra dos trabalhadores. Nos últimos anos os salários não têm sido aumentados com
regularidade e em 2016 apesar do compromisso do aumento do salarial a APIC foi adiando o
processo e o ano terminou sem acordo. As negociações foram retomadas em Janeiro tendo já sido
acordada uma nova grelha de categorias profissionais para a área produtiva e uma nova grelha para
a área administrativa. Está marcada uma nova reunião de negociação para o dia 10 de Fevereiro
onde vamos discutir nova tabela salarial para 2017. Existe ainda a hipótese de discutirmos uma nova
tabela salarial para 2018.

A nossa proposta salarial para 2017 para a área da produção é a seguinte:
Nível

I

II
III

IV

V

VI

VII
VIII
IX
X

Categorias Profissionais aprovadas
Encarregado/a Geral ou Director/a Técnico/a
Técnico/a de Curtumes
Técnico/a de investigação e desenvolvimento de
curtumes
Técnico/a de Laboratório
Programador/a de produção
Encarregado/a
Chefe de Equipa
Chefe de Sector
Especialista de manutenção
Motorista de veículos pesados
Fogueiro
Classificador/a Seleccionador/a de couros e peles
Operador/a Qualificado/a de Máquinas
Operador/a Qualificado/a de fulons
Operador/a Qualificado/a de afinação de cores
Operador/a de Manutenção
Operador de Laboratório
Auxiliar de manutenção
Porteiro/a
Motorista de ligeiros
Controlador/a de águas
Operador/a Geral
Operador/a Intermédio
Ajudante de Operador/a
Operador/a não especializado/a
Aprendiz/a

Nossa Proposta
Salarial (euros)
1.100,00

895,00
827,00
738,00

690,00

667,00

645,00
580,00
565,00
557,00

Após a reunião do dia 10 de Fevereiro daremos a nova informação sobre o ponto de situação da
negociação do CCT.
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