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Publicado Acordo 2019 
O importante  acordo alcançado em Abril  de  2019,  entre a  FIEQUIMETAL e a  GROQUIFAR,  de
revisão global do nosso contrato colectivo de trabalho (CCT), da tabela salarial e das restantes
matérias de expressão pecuniária, foi publicado no boletim do trabalho e Emprego (BTE) nº 19,
de 22 de Maio/2019.

Nunca é demais frisar que este acordo é uma importante conquista para os trabalhadores do
sector abrangidos por este CCT.

No  clausulado  publicado  foram  salvaguardados  importantes  direitos  dos  trabalhadores  e
conquistados novos.

Como  exemplo  temos, a  manutenção  do  acordo  necessário entre  a  entidade  patronal  e  o
trabalhador,  para  a  aplicação  de  um  horário  flexível,  desde  que  observados  determinados
princípios. E a manutenção das condições necessárias/exigíveis para que os trabalhadores prestem
trabalho em dias de descanso semanal ou em dias feriados, salvaguardando assim o descanso, a
saúde e as vidas pessoal, social e familiar dos trabalhadores.

Relembrar ainda que com este acordo, foi introduzido a majoração dos dias de férias.

Este CCT é teu! Sindicaliza-te no SITE da tua região!
Este acordo é de grande importância, para contrariar a chantagem que algumas empresas faziam
junto dos seus trabalhadores, recusando o aumento salarial.

A Fiequimetal conseguiu o aumento. Exige o que é teu por direito.
Relembramos que os valores publicados são 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 
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