
 
 
 
 

 

 

As negociações do CCT dos Têxteis-Lar e Lanifícios iniciaram-se no mês de Março e até ao momento 
realizámos 3 reuniões. No decurso das reuniões foi acordado que a negociação para 2017 centrar-se-ia 
na negociação da massa salarial. A discussão da proposta da FESETE sobre a reestruturação da grelha 
das categorias profissionais dos Lanifícios com o objectivo de eliminar a discriminação de género, reuniu 
o acordo das partes (FESETE e ANIL) para a criação de um grupo de trabalho que entre Maio e 
Novembro analisará a grelha actual e apresentará posteriormente um Relatório à FESETE e à ANIL com 
as conclusões. 
 

Na negociação da massa salarial a Comissão Negociadora Patronal, CNP, em nome da ANIT-LAR e 
ANIL, afirmou que o seu mandato: não previa efeitos retroactivos da nova tabela salarial e tendo em 
conta que os salários de Março já estão fechados pelas empresas, a nova tabela terá efeitos ao mês de 
Abril desde que haja acordo em tempo útil; não permite alterar o valor do subsídio de refeição. No que 
respeita aos salários a CNP chegou a um valor final para um acordo: 
 

TABELA SALARIAL – PRODUÇÃO 
 

 
Nìvel 

 
Salário 

 
Nível 

 
Salário 

 Tabela salarial – Administrativos 
excepto Lanifícios 

 
A 959,00 F 564,00   

Terá cum acréscimo análogo à 
Produção 

B 834,00 G 560,50  
C 729,00 H 559,50  
D 656,00 I 558,50  
E 610,00 J 558,00  

 

As Propostas Patronais estão longe das Propostas Si ndicais apresentadas  
 

As propostas sindicais para negociação conforme comunicados distribuídos pelos Sindicatos, tinham por 
objectivos: aumentar a justiça nos salários; dignificar as profissões; e reduzir as desigualdades, fenómeno 
denunciado com veemência pela OIT nos últimos tempos. As propostas da CNP estão longe de atingir os 
objectivos sindicais.  
 

O entendimento da CNP é que as tabelas salariais do CCT são apenas mínimos a aplicar a todos os 
trabalhadores, nada impedindo que as empresas que entendam praticar salários superiores ao CCT o 
possam fazer. 
 

A FESETE e os Sindicatos na última reunião de negociação de 24/3, consideraram as propostas salariais 
apresentadas pela CNP insuficientes, apresentando uma nova proposta de 2,5 euros de acréscimo 
salariais para as letras F à J. A CNP afirmou não ter mandato para negociar qualquer valor acima da sua 
última proposta. Perante o impasse foi marcada nova reunião de negociação para o dia 13 de Abril. 
 

Semana de Luta Reivindicativa de 3 a 7 de Abril – M elhores Salários!  
 

Os sectores da Têxtil, Vestuário, Calçado, Têxteis-Lar e Lanifícios, são noticia pelos excelentes 
resultados das exportações, do aumento do valor dos produtos e serviços. Aumenta a riqueza produzida 
mas a repartição dessa riqueza é cada vez mais injusta. Perante a dificuldade de negociar salários mais 
justos ao nível sectorial, a FESETE e os Sindicatos APELAM aos trabalhadores para em unidade 
exigirem nas empresas salários mais justos que dignifiquem o trabalho e as diferentes profissões. 
 

Na Semana de Luta Reivindicativa vamos informar os trabalhadores e garantir-lhes todo o apoio nas suas 
justas reivindicações. 
 

Defende os Teus Direitos! Luta Por Melhores Salário s! 
SINDICALIZA-TE ! UNIDOS SOMOS MAIS FORTES!  
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