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               INFORMAÇÃO 

 

Aos trabalhadores dos Fabricantes de Papel e Cartão  

 

Informam-se os resultados das negociações do CCT entre a FAPEL- Associação Portuguesa de 

Fabricantes de Papel e Cartão e o SINDEQ para o ano 2021. 

 

As partes chegaram a acordo para um aumento médio de 2,85% na tabela salarial. Assim a tabela 

para o ano de 2021 será a seguinte: 

 

níveis de qualificação Retribuição € 

1- Quadros Superiores 1 172,33 € 

2 - Quadros médios 1 116,50 € 

3 - Quadros médios 938,88 € 

4 - Quadros intermédios 862,75 € 

5 - Profissionais altamente qualificados 852,60 € 

6 - Profissionais altamente qualificados 781,55 € 

7 - Profissionais qualificados 724,00 € 

8 - Profissionais Qualificados 693,45 € 

9 - Profissionais qualificados 679,25 € 

10 - Profissionais semiqualificados 670,00 € 

11 - Profissionais semiqualificados 668,000 € 

12 - Profissionais não qualificados 665,00 € 

 

 

 

O subsídio de refeição terá um aumento de 2%. 

As restantes cláusulas de expressão pecuniária terão um aumento de 1,5%. 
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Assim:  

Cláusula 21º Retribuição do trabalho noturno para trabalhadores em regime de laboração 

contínua 

Para trabalhadores em regime de laboração contínua (vinte e quatro horas por dia, com folga móvel 

sete dias por semana), a retribuição do trabalho noturno será superior em 27,5 % à retribuição a 

que dá direito o trabalho equivalente prestado durante o dia com o valor mínimo de € 1,49 por hora, 

salvo se o trabalhador beneficiar de subsídio de turno. 

 

 

Cláusula 23º Transporte e ajudas de custo  

Pequeno almoço …………..……… 1,76 € 

Almoço ou jantar …………….…… 9,32 € 

Dormida ………………………..…… 28,05 € 

Diária completa ……………….… 49,49 € 

 

Cláusula 26º Subsídio de alimentação 

1-  Subsidio de alimentação …..……… 5 € 

3-  a) Pequeno almoço ……………… 1,76 € 

  b) Almoço ou jantar ……….…………. 5 € 

  c) Ceia …………………………….……. 3,31 € 

 

 

 

 

Responderemos sempre defendendo os interesses dos trabalhadores!!! 

 

JUNTA-TE AO SINDEQ!!!! 
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