Em 2022 Crescem as Exportações
e os lucros dos Patrões do Calçado.
Exigimos Aumentos dos Salários
e do Subsídio de Refeição!
No dia 11 de Outubro a FESETE e os seus Sindicatos filiados realizaram uma Concentração de
Dirigentes Sindicais junto à sede da APICCAPS com o objectivo de manifestarem o seu mais
vivo protesto contra a proposta desta associação patronal em reduzir os direitos laborais dos
trabalhadores incluídos no Contrato Colectivo de Trabalho-CCT, como condição para aumentar
os salários e o subsídio de refeição, conforme informação de Setembro (ver Portal da FESETE
https://fesete.pt/portal/ e Facebook https://www.facebook.com/feseteportugal?ref=tn_tnmn)

Esta prática de retrocesso social de negociação da APICCAPS, num período de excelentes
resultados nas exportações e nos lucros das empresas e com o poder de compra dos
trabalhadores a ser fustigado pela inflação, 10,2% em Outubro, revela uma enorme injustiça
para com os trabalhadores e o aumento das desigualdades em Portugal.
Esta injustiça da APICCAPS ao impôr o Salário Mínimo Nacional em 2022 à maioria dos
praticantes, e profissionais de 3ª, 2ª e 1ª, só pode ser revertida pela unidade, a capacidade de
protesto e luta dos trabalhadores em cada empresa, organizados nos seus Sindicatos,
reivindicando em cada empresa:
•

Aumento imediato de 90 euros,

•

Aumento do subsídio de refeição para o valor mínimo de 4,5 euros.

com uma diferença mínima de 5
euros, entre os praticantes, limpeza, 3ªs, 2ªs, 1ªs e encarregados;

2 de Dezembro

- Dia de Protesto e Luta nas empresas do sector do

Calçado que recusem aumentar os salários e o subsídio de refeição!
Nas empresas que recusem responder às reivindicações salariais dos trabalhadores, a FESETE
e seus Sindicatos filiados APELAM aos trabalhadores para que manifestem o seu legítimo
descontentamento, o seu protesto e transformemos o dia 2 de Dezembro numa Jornada de Luta
Reivindicativa, que poderá, onde os trabalhadores assim o decidam, ser um DIA DE GREVE.
Essa decisão deve ser comunicada ao Sindicato para que seja emitido o Pré-Aviso de Greve.
Perante a prática de retrocesso social da APICCAPS só a Unidade e a Luta organizada dos
trabalhadores pode garantir o justo aumento dos salários e a dignificação das profissões.

Defende os Teus Direitos! Luta Por Melhores Salários!
Participa na Jornada de Luta de 2 de Dezembro!
SINDICALIZA-TE ! UNIDOS SOMOS MAIS FORTES!
Porto, Novembro de 2022
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