
Noticias que desmentem os argumentos da ATP que o Sector está em crise: 
 

Sector têxtil atinge máximos de 13 anos em 2015 – RTP – 16 de Fev. 2016 
2015, o melhor ano dos últimos 13 - Exportações da ITV ultrapassam 4,8 mil milhões de euros- ATP – 15-Fev. 2016 
Exportações têxteis e vestuário obtêm melhores resultados – Economia ao Minuto – 15 Fev. 2016 
Exportações fecham em alta -  Portugal Têxtil - 10 Fev. 2016 
Exportação de têxteis e vestuário bate recorde de 12 anos - Jornal de Negócios - 10 de Fev. 2016 
Exportações da ITV continuam a crescer acima das exportações nacionais -  COMPETE 2020 - 11-Jan.2016 
Exportações têxteis e de vestuário dispararam 10%  Económico e Lusa - 8-Jan.2016 
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CCT - Calçado, Componentes, Malas e Luvas 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DGERT reafirma que o CCT NÃO caducou!  
Ver comunicado - Clique AQUI  
 

Decisão Final do Ministério / DGERT - Dá Razão à 
FESETE - Clique AQUI 
 

ATP insiste na caducidade do CCT para roubar os 
direitos dos trabalhadores! O CCT não caducou! Os 
direitos mantêm-se e devem ser reclamados e 
exercidos pelos trabalhadores! - ver comunicado  
 

PRÉ AVISO DE GREVE com início no dia 12 de 
Fevereiro de 2016 e por tempo indeterminado, ao 
trabalho suplementar e banco de horas, nas empresas 
filiadas na ATP e não filiadas que decidam acatar as 
orientações expressas por esta Associação Patronal, 
as quais visam roubar os direitos livremente 
negociados e constantes do Contrato Colectivo de 
Trabalho  

Noticias relacionadas: 
 

Entrevista ao coordenador da FESETE, Manuel Freitas e 
Presidente da ATP, João Costa, sobre greve dos 
trabalhadores do setor têxtil contra o corte nos feriados, férias 
e horas extraordinárias. 
 

 
 

Sector Têxtil em conflito por Carnaval, férias e horas extra - 
Jornal de Negócios  
 

Trabalhadores têxteis em greve às horas extra contra 
redução do valor pago - Noticias ao Minuto  
 

Trabalhadores têxteis em greve contra redução do valor pago 
nas horas extra - Jornal de Negócios  

Noticias que desmentem os argumentos da APICCAPS  
sobre a crise neste Sector 

 

Ministro da Economia: "É importante reproduzir o êxito do calçado noutros 
sectores" - APICCAPS - Jornal de Negócios 14 Fev. 2016 
 

Exportações de calçado aumentaram mais de 600 milhões em seis anos - 
Jornal  e Negócios - 11 Fev. 2016 
 

Sector do calçado português cresce com 95% de exportação - Porto Canal - 

22-Out. 2015 
 

APICCAPS, as exportações do sector de calçado aumentaram 49% na 
última década e em 2014 atingiram o valor máximo de 1978 milhões de 
euros.- COMPETE 2020 - 9 Out. 2015  

 
APICCAPS pretende suspender as 
negociações do CCT até Março de 2016 
- ver comunicado  
 
Em Abril serão retomadas as 
negociações. Oportunamente daremos 
mais informações. 
 
Apresentada a Proposta de CCT para o 
Calçado, Malas, Componentes e Luvas 
para 2015-2016 - ver comunicado 
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http://www.rtp.pt/noticias/economia/setor-textil-atinge-maximos-de-13-anos-em-2015_v896447
http://www.atp.pt/noticias/detalhes.php?id=1110
https://www.noticiasaominuto.com/economia/538658/exportacoes-texteis-e-vestuario-obtem-melhores-resultados
http://www.portugaltextil.com/exportacoes-fecham-em-alta/
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/texteis_batem_recorde_de_12_anos_na_exportacao.html
http://www.poci-compete2020.pt/noticias/detalhe/Exportacoes-ITV-continuam-crescer-acima-exportacoes-nacionais
http://economico.sapo.pt/noticias/exportacoes-texteis-e-de-vestuario-dispararam-10_239247.html
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/comatpmaio2016.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/comatpmaio2016.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/DECISAOFINALDGERTSOBRE%20CCT%20ATP.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/comatpjan2016.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/pre-aviso%20de%20greve.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/noticias/jornalnegociosferiadocarnaval.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/noticias/jornalnegociosferiadocarnaval.pdf
http://www.noticiasaominuto.com/economia/536858/trabalhadores-texteis-em-greve-as-horas-extra-contra-reducao-do-valor-pago
http://www.noticiasaominuto.com/economia/536858/trabalhadores-texteis-em-greve-as-horas-extra-contra-reducao-do-valor-pago
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/emprego/detalhe/trabalhadores_texteis_em_greve_contra_reducao_do_valor_pago_nas_horas_extra.html
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/emprego/detalhe/trabalhadores_texteis_em_greve_contra_reducao_do_valor_pago_nas_horas_extra.html
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/industria/detalhe/ministro_da_economia_e_importante_reproduzir_o_exito_do_calcado_noutros_sectores.html
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/industria/detalhe/ministro_da_economia_e_importante_reproduzir_o_exito_do_calcado_noutros_sectores.html
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/industria/detalhe/exportacoes_de_calcado_aumentaram_mais_de_600_milhoes_em_seis_anos.html
http://portocanal.sapo.pt/um_video/zAa67RRjZwJwzmhRue3H/
http://www.poci-compete2020.pt/noticias/detalhe/Industria-nacional-calcado
http://www.poci-compete2020.pt/noticias/detalhe/Industria-nacional-calcado
http://www.poci-compete2020.pt/noticias/detalhe/Industria-nacional-calcado
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/comcalcadojaneiro2016.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/comcaloutubro2015.pdf
http://fesete.pt/portal/
http://www.cgtp.pt/
http://www.industriall-europe.eu/
http://fesete.pt/portal/index.php/sindicatos-filiados


CCT - Vestuário - ANIVEC/APIV 

 

 
 
 
 
 
 
 

As noticias publicadas pela ANIVEC dão conta do crescimento das exportações, conforme se pode observar na informação 
publicada no site da ANIVEC, bem como outras noticias divulgadas pelos diversos orgãos de comunicação social dão 
conta de que o Sector do Vestuário e o Sector Têxtil estão em crescimento, pelo que não entendemos estas propostas 
apresentadas pelo patronato sustentadas nos baixos salários e na retirada de direitos. Nas próximas negociações destes 
CCT's, Vestuário e Têxteis-Lar e ANIL, tudo faremos para chegar a um acordo que beneficie os trabalhadores com 
melhores salários, melhores condições de vida e de trabalho. Brevemente daremos mais informações.  
 

    CCT Cordoaria e Redes 
 
 
 
 
 
 

         CCT Curtumes 
 
 
 
 
 
 
 

 

Outras Actividades Sectoriais: 

 
A FESETE candidatou-se e viu aprovado o Projecto "Reforçar o Dialogo Social e a Negociação Colectiva, Sectorial e 
de Empresa, para uma contínua melhoria do emprego e produtividade nas Industrias Têxtil, Vestuário, Curtumes 
e Calçado" pela Comissão Europeia. Este Projecto tem a duração de dois anos (início em 2015 e término em 2017). ver 
Newsletter Dialogo Social 
 

Alerta para os Riscos das Tendinites 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desdobrável Informativo   
 

 
 
 

 
 

 

 

A nossa Proposta de CCT enviada à Associação 
Patronal - ANIVEC/APIV - ver comunicado  
 

Iniciadas as reuniões de Negociação em Abril. 
Oportunamente daremos mais informações. 
 

Resposta da ANIVEC/APIV à nossa Proposta 

CCT - Têxteis-Lar e ANIL 

 

Apresentada Nova Proposta de CCT para os Têxteis-Lar e 
ANIL - ver comunicado  
 

Decorrem as reuniões de Negociação. Oportunamente 
daremos mais informações 
 

Resposta das Associações Patronais à nossa Proposta 

 
Patronato rompe as negociações directas sem acordo 
no CCT para 2015 - ver comunicado  

CCT - Chapelaria 

 
 

Apresentada nova Proposta de Revisão de CCT em 
Janeiro de 2016 - ver Informação  
 

Resposta da  Associação à nossa Proposta.  

Continuam as negociações do CCT para 2016  
Em 2015 foi negociada uma Tabela Intercalar a partir 
de Janeiro de 2015 -  ver comunicado  
Decorrem reuniões de negociação. Oportunamente 
daremos mais informações. 

 

CCT - Lavandarias e Tinturarias 

 
Após vários adiamentos por parte da ANASEL, 
finalmente foram iniciadas as reuniões de 
conciliação no Ministério do Trabalho.  
Em Março a FESETE apresentou nova Proposta de 
Revisão para 2016 a qual está a ser negociada em 
sede de conciliação. Oportunamente daremos mais 
informações. 

 
 

 
 

  Ver Informação 25 de Abril AQUI  Ver Manifesto 1º de Maio AQUI 
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A FESETE dispõe de um Net-Guia Tendinites - 
Como Agir? Se és associado/a contacta o teu 
Sindicato para mais informações. 

 Mantém-te informado/a - Trabalhadores/as  informados/as defendem melhor os seus direitos! 
 

SINDICALIZA-TE! UNIDOS SOMOS MAIS FORTES! 

A FESETE APELA à 
participação de todos/as os/as 
trabalhadores/as e população 
em geral nas celebrações do 
25 de Abril e nas Grandes 
Manifestações do 1º de Maio 
a realizar em vários pontos do 
País. 
 

Para mais informações 
contacta o teu Sindicato! 

25 de Abril – 1º de Maio 

http://www.anivec.com/#!NOTA-DE-IMPRENSA-VESTUÁRIO-SOMA-MAIS-37-EM-2015/c1pjw/56bb2e010cf2dc1600ec9c5c
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/noticias/NOIMTVC2016.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/noticias/NOIMTVC2016.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/ptNEWSDSOCIALDIALOGUE.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/desdobravel.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/comvest2016.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/CONTRAPROPOSTA%20CCT%20VESTUARIO.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/COMANITLAREANIL2016.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/contrapropostaANILeANITLAR.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/comcordoariaoutubro2015.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/INFchapelaria.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/contrapropostachapelaria.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/comcurtjulho2015.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/A5%2025%20ABRIL%202016%20WEB.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/manifesto%20curvas%20A4.pdf
http://fesete.pt/portal/
http://www.cgtp.pt/
http://www.industriall-europe.eu/
http://fesete.pt/portal/index.php/sindicatos-filiados

