
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Na informação de Maio reafirmámos que o Ministério do Trabalho, através da DGERT dava razão à 
FESETE e aos Sindicatos, ao afirmarem que o CCT negociado entre a FESETE e a ATP se mantinha em 
vigor bem como todos os direitos e deveres. Numa avaliação recente da aplicação do CCT nas empresas 
filiadas na ATP (uma vez que o Governo, não publicou a Portaria de Extensão de alargamento do âmbito 
em 2011, este CCT só se aplica às empresas filiadas) concluímos que, com a acção da FESETE e dos 
Sindicatos, as exigências dos trabalhadores no respeito pelos seus direitos, a intervenção da ACT, o bom 
senso imperou na maioria das empresas levando à continuação da aplicação do CCT no que diz respeito 
aos direitos e deveres das duas partes, trabalhadores e empresas. 
 
 

A ATP mantém a posição de redução da retribuição  
através do corte dos direitos laborais!  

 

Apesar das tentativas da FESETE e Sindicatos para desbloquear o conflito, incluindo uma reunião com o 
Senhor Ministro do Trabalho, a ATP. Mantêm as suas intenções no corte dos feriados, da majoração das 
férias, no valor do pagamento do trabalho suplementar e do trabalho nocturno. A posição da ATP de 
reduzir direitos e diminuir a retribuição não pode por nós ser aceite, pois foi com a existência deste 
conjunto de deveres e direitos constantes do CCT negociado em 2011 que mais cresceram as exportações 
e a produtividade. Contrariamente às restantes associações patronais, a ATP mantém os salários mínimos 
dos trabalhadores congelados desde 2011, a maioria recebe apenas o Salário Mínimo Nacional, ou seja, 
apesar dos excelentes resultados das exportações nos últimos anos, os trabalhadores foram e continuam 
a ser injustamente penalizados, agravando ainda mais o desequilíbrio na distribuição da riqueza produzida. 
 
 

A ATP colocou Acções em Tribunal contra a FESETE e o  
Ministério do Trabalho exigindo a caducidade do CCT ! 

 

Durante o mês de Setembro fomos notificados: pelo Tribunal do Trabalho do Porto da Acção colocada pela 
ATP contra a FESETE, onde exigem a caducidade do CCT; pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga 
de uma Acção da ATP contra o Ministério do Trabalho e onde a FESETE é contrainteressado. Estas 
Acções colocadas em Tribunal torna mais claro que o objectivo não é o diálogo sectorial e a negociação. 
Colocar na via judicial a interpretação, os equilíbrios e o espírito da negociação entre as partes é algo que 
rompe com a confiança e a boa fé adquiridas ao longo dos anos. A FESETE e os Sindicatos não vão 
regatear meios para manter os direitos dos trabalhadores.  
 
 

A luta pelos direitos, pela negociação e  
o aumento dos salários vai continuar!  

 

A FESETE e os Sindicatos APELAM aos trabalhadores para que se mantenham atentos e exijam a 
aplicação dos seus legítimos direitos laborais; em caso de violação dos direitos pela empresa informem o 
Sindicato para em conjunto exigirem a sua aplicação. A FESETE e os Sindicatos tudo farão para negociar 
o CCT pondo fim ao congelamento dos salários imposto pela ATP desde 2011. 

 
Participa e intervém na defesa dos teus direitos la borais! 

 
 

CCT - ATP  
A Luta pelos Direitos e Salários 

vai continuar! 
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SINDICALIZA-TE ! UNIDOS SOMOS MAIS FORTES! 
 


