CONCENTRAÇÃO DE PROTESTO JUNTO À
APICCAPS
Dia 11 de Outubro às 10H30 - no Porto
(na Rua Alves Redol, 372)

Data: 07/10/2022
Assunto:

AOS ORGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CONCENTRAÇÃO de Dirigentes Sindicais junto à sede da APICCAPS
Dia 11 de Outubro, às 10h30 – no Porto

Exmºs Senhores:
A FESETE e os seus Sindicatos filiados vão realizar no dia 11 de Outubro, terça-feira,
uma Concentração de dirigentes sindicais, junto á sede da APICCAPS- Associação
Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos, sita
na Rua Alves Redol, Nº 372, no Porto, entre as 10h30 e as 12h00, com o objectivo de
manifestar o seu protesto contra o congelamento dos salários em 2022, colocando a maioria
dos trabalhadores no Salário Mínimo Nacional, e a intenção de condicionar a negociação do
Contrato Colectivo de Trabalho para 2022 à redução dos direitos laborais plasmados no
Contrato Colectivo sectorial, o que impediu a negociação e a consequente actualização dos
salários e do subsídio de refeição diário, hoje com um valor de 2,5 euros.
A FESETE e os seus Sindicatos consideram a atitude negocial da APICCAPS uma
afronta e insulto aos trabalhadores deste sector, principais responsáveis pelos excelentes
resultados do sector em 2021 e nos 7 meses de 2022, pela sua tentativa de impor o
retrocesso social nos direitos laborais e a fixação do Salário Mínimo Nacional aos
trabalhadores, independentemente de serem profissionais de 3ª, 2ª ou 1ª.
Nesta Concentração vamos exigir:
 uma actualização salarial de 90 euros em 2022;
 aumento do subsídio de refeição para 4,5 euros;
 o respeito pelos actuais direitos laborais do CCT.
Vamos ainda anunciar novas formas de luta até ao final de 2022
Contando com a vossa presença, e divulgação desta importante iniciativa,
subscrevemo-nos com os nossos melhores cumprimentos,

Para mais informações, agradecemos contacto com a
Coordenadora da Direcção Nacional da FESETE, Isabel
Tavares, para o numero: 910972852

A Coordenador da
Direcção Nacional
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