
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Após um período de bloqueio entre 2012 e 2014 imposto pelo patronato e pelas orientações do 
Governo e da troica, foi negociado o Contrato Colectivo de Trabalho (CCT) para o Vestuário. A sua 
aplicação torna-se obrigatória nas empresas filiadas na ANIVEC cinco dias após a publicação no BTE 
e às restantes empresas após a emissão da Portaria de Extensão solicitada ao Governo. A tabela 
salarial negociada tem efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2015. 
 

Avaliação aos resultados da negociação para 2015 
 

O CCT negociado reflecte o contexto social e político vivido nos últimos 4 anos de forte ataque aos 
direitos dos trabalhadores e à sua retribuição, a reduzida intervenção dos trabalhadores no apoio à 
negociação e a reiterada intenção do patronato em levar à caducidade do CCT no curto prazo, com o 
objectivo de fazer desaparecer um conjunto de direitos hoje usufruídos pelos trabalhadores do 
vestuário. 
 

Foram alteradas quatro matérias importantes a saber: alterações no regime de adaptabilidade do 
horário de trabalho; alterado o regime da mobilidade geográfica e transferência do local de trabalho; 
alterada a forma de usufruir da majoração das férias face à assiduidade anual dos trabalhadores; novo 
regime de utilização e do pagamento do trabalho suplementar. Recomenda-se aos trabalhadores que 
consultem os nossos Sindicatos para uma melhor informação sobre as alterações. Foi negociada uma 
nova grelha profissional, salários e subsídio de refeição para os trabalhadores dos serviços 
administrativos. O subsídio de refeição para todos os trabalhadores é de 2,40 euros por dia.  

 

Grelha Salarial e Categorias da Produção 
 

  Grupo Categorias Profissionais 
Euros 

mensais Grupo Categorias Profissionais 
Euros 

mensais 

A  Chefe de Produção e  outras 851,00 F Cortador e ou Estendedor e outras 522,00 

B  Adj. Chefe de Produção e outras 749,00 G 
Ad. Cortador, Costureira Qualificada, Engomador-

Brunidor, Prenseiro, Controlador de Produção e outras 
 

509,00 

C  Chefe de Secção e outras 671,00 H 
Ajudante de Corte, Colador, Costureira Especializada, 

Distribuidor de Trabalho, Revistador e outras 
 

507,00 

D Chefe de Linha e outras 600,00 I Acabador, Costureira, Bordador e outras 505,00 

E Adj. de Modelista e outras 562,00  

Grupo Euros mensais Grupo Euros mensais 

A 889,00 E 640,00 

B 775,00 F 565,00 

C 695,00 G 535,00 

D 660,00 H 505,00 

 
 
 
 
 

 
 
 

DEFENDE OS TEUS DIREITOS! SINDICALIZA-TE!  
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Novo CCT para o Sector do Vestuário  
 

Novos Salários a partir de 1 de Janeiro de 2015!  
 

Porto,  Fevereiro de 2015         A FESETE/Os Sindicatos  

Os bons resultados nas exportações, os novos 
padrões de inovação e os ganhos de produtivi-
dade nos últimos anos levam a FESETE e os 
Sin- Sindicatos a considerar que o sector do vestuário pode praticar salários superiores aos agora 
negociados. Existe um caminho a  percorrer para uma justa distribuição da riqueza produzida, só 
possível com a unidade, a organização e acção dos trabalhadores. Nas empresas cujos salários sejam 
superiores aos agora negociados lançamos o desafio aos trabalhadores de reivindicarem uma 
actualização salarial, para a qual contarão com o apoio dos Sindicatos filiados na FESETE. 
 

Os salários não reflectem os bons 
resultados das exportações! 

Grelha Salarial - Administrativos 


