
 

 

 

 

 

 

 

 

N/REF. 53/09                 Angra do Heroísmo, Julho de 2009 

 

Assunto: CCT/BORDADOS, LAVANDARIA E ALFAIATARIA 

REMUNERAÇÕES MÍNIMAS PARA 2009 

 

Caro Associado, 

 

Foram concluídas as negociações referente à revisão do CCT Bordados, 

Lavandaria e Alfaiataria, bem como dos valores da retribuição base, subsídio de 

alimentação e diuturnidades para os profissionais abrangidos, com efeitos desde 

o dia 1 de Janeiro de 2009. 

 

Informamos igualmente de que houve modificações no texto do CCT, 

nomeadamente a inclusão do Banco de Horas. 

 

Abaixo transcrevemos as alterações efectuadas:  

 

Cláusula 2.ª 

(Vigência) 

O presente contrato colectivo de trabalho entra em vigor no dia 01 de Janeiro de 

2009 e é válido pelo período de 12 meses, sendo sucessivamente renovado por 

iguais períodos, se não for denunciado com 90 dias de antecedência do termo de 

cada período de vigência por uma das partes outorgantes. 

 

Cláusula 23.ª 

(Regime especial de adaptabilidade e banco de horas) 

1 - 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2 - 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3 – A entidade patronal e os trabalhadores podem optar por instituir um banco 

de horas, em que a organização do tempo de trabalho obedeça ao disposto 

nas alíneas seguintes: 



 

 

 

 

 

 

 

 

a) O período normal de trabalho pode ser aumentado até três horas diárias e 

pode atingir cinquenta e cinco horas semanais, tendo o acréscimo por limite 

duzentas horas por ano; 

b) a compensação do trabalho prestado em acréscimo pode ser feita mediante 

redução equivalente do tempo de trabalho ou em pagamento em dinheiro; 

c) a entidade patronal deve comunicar ao trabalhador a necessidade da 

prestação de trabalho nestes moldes com 2 dias úteis de antecedência; 

d) a redução do tempo de trabalho deve ter lugar nos 12 meses seguintes para 

compensar o trabalho prestado em acréscimo, e a entidade patronal deve 

informar o trabalhador da utilização dessa redução no prazo de 5 dias úteis. 

 

 

ANEXO III 

   
TABELA DE REMUNERAÇÕES MÍNIMAS  

a) Na Indústria de Vestuário o Grupo A corresponde 

às empresas com mais de 4 trabalhadores, e o B às 
restantes.  

  

  

INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO  
  

CATEGORIAS 
PROFISSIONAIS 

REMUNERAÇÕES 
(Euros) 

  

GRUPO A 
  

  

Mestre ou Mestra 
  

€.: 472,50 

Ajudante de Mestre 
  

€.: 472,50 

Oficial 1.ª 

  
€.: 472,50 

Oficial 2.ª 

  
€.: 472,50 

Costureiro/a de 1.ª 
  

€.: 472,50 

Costureiro/a de 2.ª 
  

€.: 472,50 

Estagiário/a Oficial 
  

€.: 378,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

Estagiário/a de 

Costureiro/a 
€.: 378,00 

GRUPO B 

  
  

Mestre ou Mestra 
  

€.: 472,50 

Ajudante de Mestre(a) 
  

€.: 472,50 

Oficial de 1.ª 
  

€.: 472,50 

Oficial de 2.ª 
  

€.: 472,50 

Costureiro/a de 1.ª 
  

€.: 472,50 

Costureiro/a de 2.ª 

  
€.: 472,50 

Estagiário/a de Oficial 

  
€.: 378,00 

Estagiário/a de 
Costureiro/a 

  
€.: 378,00 

  

  

INDÚSTRIA DE LAVANDARIA  
  

CATEGORIAS 
  

PROFISSIONAIS 

REMUNERAÇÕES 
  

(Euros) 

Lavadeira 
  

€.: 472,50 

Engomadeira 
  

€.: 472,50 

Consertadeira 
  

€.: 472,50 

Costureira 
  

€.: 472,50 

Aprendizes 

  
€.: 378,00 

INDÚSTRIA DE BORDADOS  

   

CATEGORIAS  
PROFISSIONAIS  

   

REMUNERAÇÕES  

(Euros)  

SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS  
   



 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente 
  

€.: 472,50 

Sub-Gerente 
  

€.: 472,50 

SERVIÇOS 

INDUSTRIAIS  
   

   

Trabalhos Técnicos  
  

   

Desenhador Criador de 

Originais 
€.: 472,50 

Desenhador Geral 

  
€.: 472,50 

Picotador, Contador e 

Copiador de 1.ª  
€.: 472,50 

Picotador, Contador e 
Copiador de 2.ª  

€.: 472,50 

Trabalhos de Fabrico  
  

   

Chefe de Serviços 

  
€.: 472,50 

Empregado/a Geral de 1.ª 

  
€.: 472,50 

Empregado/a Geral de 2.ª 

  
€.: 472,50 

Distribuidor ou Empregado 
de Campo de 1.ª  

  
€.: 472,50 

Distribuidor ou Empregado 

de Campo de 2.ª  
  

€.: 472,50 

Praticante 
  

€.: 378,00 

Chefe de Pessoal 
  

€.: 472,50 

Encarregado/a de Secção 
  

€.: 472,50 

  

Costureiro/a 
€.: 472,50 

Cortadeira 

  
€.: 472,50 

Festadeira 

  
€.: 472,50 

Estampadeira 

  
€.: 472,50 

Verificadeira 
  

€.: 472,50 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dobradeira 
  

€.: 472,50 

Engomadeira 
  

€.: 472,50 

Lavadeira 

  
€.: 472,50 

Cerzideira 
  

€.: 472,50 

Aprendizes 
  

€.: 378,00 

 

Serventes 
  

€.: 472,50 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

  A Direcção. 

 

 

 

 

 


