As Exportações em 2021
atingiram o melhor
resultado de sempre!
Os dados oficiais das exportações portuguesas em 2021 dos sectores têxteis, Vestuário,
Calçado e Couro, atingiram o melhor resultado global de sempre, atingindo o valor de
7.261 milhões de euros. Para este excelente resultado global destacam-se pela positiva
os sectores do vestuário em malha, os têxteis-lar e a cordoaria e redes; os curtumes
ultrapassaram os valores de 2019; o calçado, os lanifícios e o vestuário em tecido estão
numa fase de recuperação.
Apesar de o ano de 2021 ter sido afectado pela crise pandémica os sectores e as
empresas com o empenho dos trabalhadores conseguiram responder aos desafios e
dificuldades criados pela pandemia e alcançar os excelentes resultados nas exportações.
Entretanto e segundo informações das Associações Patronais, estão criadas várias
parcerias envolvendo empresas, Centros Tecnológicos e Universidades, para concorrer
ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) em projectos de inovação, na ordem nas
centenas de milhões de euros, com o objectivo de aumentar a incorporação na cadeia de
valor de produtos e serviços e o correspondente aumento da produtividade e da
competitividade no mercado global.

Existem condições para melhorar os salários e dignificar as
profissões!
Apelamos aos trabalhadores para em unidade reivindicarem
e lutarem por salários dignos!
Apesar dos excelentes resultados em 2021 e cuja tendência se mantém em 2022, nada
justifica que a maioria dos trabalhadores tenha como retribuição base o Salário Mínimo
Nacional de 705 euros e um subsídio de refeição diário inferior a 3 euros.
As reivindicações para 2022 da FESETE e dos seus Sindicatos filiados apresentadas às
Associações Patronais para negociar incorporam um aumento salarial mensal de 90 euros
e o valor de 4,5 euros para o subsidio de refeição diário. As propostas da FESETE não só
são o caminho para a dignificação do trabalho e das diferentes profissões destes sectores,
como são comportáveis pelas empresas e ajudarão a atraír jovens qualificados que tanta
falta fazem às empresas.

Basta de Salários Baixos! Exigimos Salários Dignos!
Exigimos Respeito pelas nossas Profissões!
Luta pelos teus Direitos Laborais!

SINDICALIZA-TE ! UNIDOS SOMOS MAIS FORTES!
Porto, Março de 2022
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