
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Após um longo período de negociações directas entre a FESETE, os seus Sindicatos filiados e a 
Associação Patronal ANIVEC/APIV, a que se seguiram as fases de Conciliação e Mediação no Ministério do 
Trabalho – DGERT, foi possível acordar uma actualização salarial para 2018, cujos valores constam das Tabelas 
abaixo, neste comunicado. Por oposição da ANIVEC não foi possível melhorar o valor do subsídio de refeição. 
 

Grelha Salarial e Categorias da Produção                           Grelha Salarial e Categorias Administrativos 
 

Janeiro a Abril  
de 2018 

Maio a Dezembro 
de 2018 

 Janeiro a Abril  
de 2018 

Maio a Dezembro  
de 2018 

 

Grupos Remunerações 
Mínimas 

Remunerações 
Mínimas 

 
 

Grupos Remunerações 
Mínimas 

Remunerações 
Mínimas 

A 888,00 911,00  A 926,00 949,00 

B 786,00 809,00  B 812,00 835,00 

C 708,00 731,00  C 732,00 755,00 

D 632,00 655,00  D 697,00 720,00 

E 599,00 622,00  E 677,00 700,00 

F 580,00 590,00  F 602,00 625,00 

G 580,00 584,00  G 580,00 595,00 

H 580,00 582,00  H 580,00 580,00 

I 580,00 580,00      

 
 
 

 

 
Os Salários acordados ficam aquém das Propostas Sindicais  

e das possibilidades das empresas 
 

As reivindicações e propostas sindicais, face aos excelentes resultados económicos das empresas e do 
volume crescente das exportações nos últimos anos, tinha como referência um Salário Mínimo de 600,00, 
reivindicação de Salário Mínimo da CGTP/IN para 2018. Durante as reuniões de negociação a ANIVEC 
recusou negociar salários mais justos com o argumento de que a sua função é negociar salários mínimos 
para as empresas na cauda da cadeia de valor. Este modelo de negociação do patronato ancorado nos 
baixos salários só será alterado quando os/as trabalhadores/as disserem BASTA e manifestarem a sua 
vontade para lutarem por salários mais justos que dignifiquem as profissões deste importante sector da 
economia portuguesa. 
 

As reivindicações e negociações podem e devem continuar 
nas empresas por melhores salários! 

 

Os dados acumulados das exportações de Janeiro a Maio de 2018 são positivos quando comparados 
com os anos anteriores, mantendo a tendência de crescimento. Existem condições para melhorar os 
salários dos/as trabalhadores/as, em particular os da produção, a exemplo do que já aconteceu em 
inúmeras empresas por reivindicação e negociação com os/as trabalhadores/as ou até por iniciativa das 
empresas.  
 

É um direito legal dos/as trabalhadores/as e dos seus Sindicatos, regulado no Código do Trabalho, 
negociar ao nível da empresa melhores direitos e salários superiores ao Contrato Colectivo de Trabalho 
Sectorial. É esse o desafio que deixamos aos/às trabalhadores/as. Os Sindicatos filiados na FESETE 
estão disponíveis para apoiar e dinamizar as vossas justas reivindicações. 
 

Luta por Melhores Salários ! Defende os Teus Direitos! 
SINDICALIZA-TE! Unidos Somos Mais Fortes! 

 

 

 

FESETE / CGTP-IN 
Avenida da Boavista – Nº 583 – 4 100 – 127 – Porto –Telef.: 22-6002377- Fax: 22-6002164 
E-mail: geral@fesete.pt Portal: http://fesete.pt/portal/ 

 
 

Negociado Novo  CCT para o 
Sector do Vestuário para 2018 

 

Porto, Julho de 2018         A FESETE/Os Sindicatos 

As categorias de bordadora, preparadora e 
acabadora, enquadradas na letra I, auferem a titulo 
excepcional e transitório o montante de 581,00 
euros, a partir de 1/5/2018 

Subsidio de Alimentação – 2,40 euros 
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