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Um importante avanço alcançado para os Trabalhadores
Resistência e Persistência - Acordo 2019 

Finalmente  foi  alcançado  o  acordo  no  Contrato  Coletivo  de  Trabalho  para  os  trabalhadores
abrangidos  por este CCT, respetivamente ao Clausulado,  tabela salarial  e restantes matéria de
expressão pecuniária.

Após um longo processo negocial, desde 2011 que a Groquifar manteve a posição inflexível de não
dar aumento sem a assinatura de um novo clausulado, que prejudicava e retirava direitos dos
trabalhadores.

O  apelo  que  a  Fiequimetal  solicitou  aos  trabalhadores  para  manterem  a  posição  de  união,
resistência e persistência foi importante. Desta forma conseguimos a que esta associação patronal
recuasse na sua posição.

Foram Salvaguardados os Direitos dos Trabalhadores
De  entre  alguns  aspectos  constantes  da  proposta  inicial  da  AP,  que  a  Federação  e  os  seus
sindicatos rejeitam, e que mereceram o empenho da Comissão Sindical Negociadora, destacamos:

 A não inclusão na Cláusula 7ª, da proposta patronal, do termo “em princípio”, o que poderia fazer
com que os trabalhadores pudessem desempenhar qualquer função, mesmo que não tenham sido
contratados para tal.

 A manutenção na  Cláusula 20ª,  do acordo necessário entre a entidade patronal e o trabalhador,
para a aplicação de um horário flexível, desde que observados determinados princípios.

 A manutenção das condições necessárias/exigíveis para que os trabalhadores prestem trabalho em
dias de descanso semanal ou em dias feriados,  salvaguardando o descanso, a saúde e as vidas
pessoal, social e familiar dos trabalhadores.

 Com este acordo, foi introduzido a majoração dos dias de férias.

 A manutenção dos direitos sindicais.

 A actualização diversos aspectos relacionados com os direitos de parentalidade.

!



A Fiequimetal conseguiu o aumento. Já foste aumentado?

Exige o que é teu por direito
O  acordo  alcançado  representa  um  aumento  médio  de  2,7%,  na  tabela  salarial  e  1,9%  nas
restantes matérias de expressão pecuniária.

Este  acordo (apresentado nas  tabelas  seguintes)  é  de  extrema importância,  para  contrariar  a
chantagem que algumas empresas faziam junto dos seus trabalhadores,  recusando o aumento
salarial.

GRUPO
Remunerações Mínimas Mensais

Para Vigorar em 2019 (€)
I 1.290,00
II 1.083,00
III 961,00
IV 929,00
V 836,00
VI 749,00
VII 677,00
VIII 617,00
IX 615,00
X 612,00
XI 610,00
XII 608,00
XIII 600,00

Cláusulas de Expressão 
Pecuniária 2019

29ª Deslocações e pagamento 13,40 €
30ª Viagem em serviço 58,45 €
50ª Diuturnidades 5,85 €
55ª Subsídio de refeição 6,60 €

58ª Abono para falhas 38,70 €

Relembramos, uma vez mais, que  estes são os valores mínimos que podem ser praticados no
sector, não havendo nada que impeça as empresas de pagarem acima da tabela, de acordo com os
resultados obtidos e com a sua capacidade financeira.

Exige a aplicação do Contrato Colectivo de Trabalho na tua empresa.

Reivindica os teus direitos, para tal deves organizar, reforçar e participar com a tua organização
sindical.

Por Melhores Salários! Pela Defesa dos Direitos!
Participa e Reforça a Organização do Sindicato

As direcções
SITE Norte
SITE Centro-Norte
SITE CSRA
SITE Sul 
Abril 2019


