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Revisão Salarial 2020 
 

Após consulta aos trabalhadores do sector, a Fiequimetal enviou a sua proposta à Associação 
Patronal para a actualização salarial e demais matérias de expressão pecuniária para os 
trabalhadores do sector do Papel Cartão (ANIPC). 
 

ANIPC NÃO CUMPRE COM AS SUAS PRÓPRIAS PROPOSTAS 
À proposta enviada pela Fiequimetal, respondeu a Anipc no passado dia 2 de Março, com uma 
contraproposta que contemplava um aumento salarial de 35€ em cada nível da tabela salarial. 
No entanto depois de várias tentativas para se iniciar a negociação sobre as propostas de ambas 
as partes, vem a Anipc recusar-se a negociar qualquer actualização do CCT para o ano 2020, não 
aplicando sequer a sua proposta de aumentos salariais, desculpando-se com a actual situação 
pandémica em que o país e o mundo se encontram, declarando que se encontram disponíveis sim 
para iniciar negociações relativas a 2021. 
Esta é uma situação de todo inaceitável, desde logo pelo facto de as empresas do sector não 
terem interrompido a sua actividade em momento algum, tendo inclusivamente muitas delas 
aumentado a procura dos seus produtos como é o caso das que produzem papel Tissue. 

 
Aumentar Salários – é Justo e Necessário 

Não aceitamos que sejam os trabalhadores mais uma vez os principais prejudicados não vendo os 
seus salários actualizados, o que agrava e enfraquece o seu poder de compra, já de si deficiente. 
Ao contrário do pretendido pela associação patronal, é necessário valoriza-lo contribuindo assim 
para a recuperação da economia. 
Para alterar esta decisão da ANIPC não nos resta alternativa que não a luta nos locais de trabalho, 
Pelo Aumento dos Salários, pelos direitos e por condições de saúde e segurança no trabalho. 
Como primeira decisão o secretariado da Fiequimetal solicitou a intervenção da Dgert - Direcção 
Geral de Emprego e Relações Laborais, neste processo, situação que não dispensa a luta dos 
trabalhadores nos locais de trabalho. 
 

Pelo Aumento dos Salários! Pela Defesa dos Direitos! 
 

Sindicaliza-te e Reforça a Organização no teu Sindicato de Classe! 
 

  
 
As Direcções 
 
 


