
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

ANIVEC recusa valorizar as profissões ao propôr sal ários  
iguais ou próximos do Salário Mínimo Nacional!  

 
As negociações do Contrato Colectivo de Trabalho, CCT, para 2018 que decorrem desde o início do 
ano, estão bloqueadas pela Direcção da Associação Patronal do Vestuário, ANIVEC. Apesar dos 
excelentes resultados nas exportações nos últimos anos a Direcção da ANIVEC mantém uma posição 
rígida na negociação, procurando manter e agravar as profundas injustiças salariais em particular nas 
profissões da Produção. 
 

Grupo Categorias Profissionais 
Mais importantes 

Salário  
2017 

Proposta  
Sindical 

para 2018 

Última 
Proposta da 

ANIVEC 

F Cortador/a e/ou estendedor/a de tecidos; 
Riscador/a 

567,00 620,00 584,00 

G Adjunto/a de Cortador/a; Controlador/a de 
produção; Costureira qualificada; 
Engomador/a; Brunidor/a; Prenseiro/a 

561,00 615,00 582,00 

H 
Ajudante de corte; Bordador/a 
especializado/a; Cerzidor/eira; Costureira 
especializada; Distribuidor/a de trabalho; 
Revistador/Revistadeira 

559,00 610,00 582,00 

I Costureira 557,00 605,00 580,00 

 
Como se pode verificar a última proposta da Direcção da ANIVEC apresentada na reunião de 26/04 
para os grupos profissionais da produção foi recusada por todos os Sindicatos. 
 
Perante profissões tão exigentes nas competências requeridas, na disponibilidade para cumprir prazos 
curtos, na qualidade dos produtos e no esforço exigido diariamente a cada trabalhador/a, a proposta da 
ANIVEC ao pretender impor às dezenas de milhares de trabalhadores/as o Salário Mínimo Nacional ou 
apenas mais 2 ou 4 euros, revela uma total desvalorização destas importantes profissões, afasta deste 
sector os jovens qualificados, perpectua o modelo de baixos salários e agrava as desigualdades entre o 
capital e o trabalho. 
 

Basta de Baixos Salários! Vamos nas Empresas  
Reivindicar a Proposta Sindical!  

 
Perante a posição da Direcção da ANIVEC de recusar negociar uma tabela salarial justa e a 
actualização do subsídio de refeição para 4 euros, a FESETE e os seus Sindicatos filiados APELAM 
aos trabalhadores para que nas empresas reivindiquem a Proposta Sindical para 2018. Porque não 
desistimos de negociar novos salários e subsídio de refeição para 2018, vamos solicitar ao Ministério do 
Trabalho, através da DGERT, o processo de Conciliação do CCT. 
 

Luta por Melhores Salários ! Defende os Teus Direit os! 
SINDICALIZA-TE! Unidos Somos Mais Fortes! 

 
 

 

 

FESETE / CGTP-IN 
Avenida da Boavista – Nº 583 – 4 100 – 127 – Porto –Telef.: 22-6002377- Fax: 22-6002164 
E-mail: geral@fesete.pt Portal: http://fesete.pt/portal/ 

 

 

Às/aos Trabalhadoras/es do 
VESTUÁRIO - CCT/ANIVEC 

 

Porto,  Maio de 2018          A FESETE/Os Sindicatos  


