
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Após um conjunto de reuniões de negociação durante os meses de Março, Abril e Maio entre a 
FESETE e seus Sindicatos filiados e a associação patronal ANIVEC foi possível fechar a negociação 
do Contrato Colectivo de Trabalho, CCT, para 2016.  
No que diz respeito à organização do tempo de trabalho foram introduzidos no CCT novos regimes, os 
quais exigem sempre na sua aplicação o acordo do/a trabalhador/a:  

 
• Novo regime de turnos especiais, que permitem às empresas em períodos altos de produção 

contratar novos trabalhadores/as e garantir a laboração aos sábados, domingos, alguns feriados e 
férias dos restantes trabalhadores/as, tendo o/a trabalhador/a direito a uma retribuição específica 
(contacta o Sindicato); 

• Novo regime de laboração de 4 turnos diários, de 6 horas em cada turno e 36 horas por semana 
(contacta o Sindicato); 

• No regime de laboração de 2 ou 3 turnos, actual cláusula 25ª do CCT foi introduzido um regime de 
adaptabilidade, voluntária, aos sábados, até 8 horas dia e durante 10 sábados por período de 
referência, beneficiando os/as trabalhadores/as de um acréscimo de 15% no período de descanso 
ou na retribuição. 

• Aprovado o compromisso da FESETE e a ANIVEC estudarem os enquadramentos e definições das 
actuais profissões, com o objectivo de uma maior dignificação das mesmas. O subsídio de refeição 
manteve o valor de 2,40€. 

 

Tabelas Salariais  
Uma vez que a ANIVEC não aceitou efeitos retroactivos da tabela salarial negociada entre Janeiro e 
Abril, são publicadas duas tabelas, sendo que a primeira apenas regista os acréscimos que resultam 
do Salário Mínimo Nacional: 

 
Grelha Salarial e Categorias da Produção 

 

Grupo Categorias Profissionais Janeiro a Abril Maio a Dezembro 

A  Chefe de Produção e  outras 851 861 

B  Adj. Chefe de Produção e outras 749 759 

C  Chefe de Secção e outras 671 681 

D Chefe de Linha e outras 600 610 

E Adj. de Modelista e outras 562 572 

F Cortador e ou Estendedor e outras 530 540 

G Ad. Cortador, Cost. Qualificada, Engomador-
Brunidor, Prenseiro, Cont. de Produção e outras 

530 534 

H Ajudante de Corte, Colador, Cost. Especializada, 
Distribuidor de Trabalho, Revistador e outras 

530 532 

I Acabador, Costureira, Bordador e outras 530 530 

 
 
 
 

 
 

 

Negociado novo CCT para o  
Sector do Vestuário para 2016! 

 

Vire p.f . 

As categorias de bordador/a, preparador/a e acabador/a  do Grupo I auferem entre Maio e Dezembro 
531€ /Mês 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Avaliação aos resultados da negociação, aos quais  
faltou a acção e luta dos/as trabalhadores/as! 

 
 

Os resultados da negociação do CCT ficaram aquém das reivindicações sindicais e das capacidades 
económicas do sector que está a atravessar um bom período nas exportações. A ANIVEC protestou e 
opôs-se ao Salário Mínimo Nacional de 530 euros e tinha como objectivo para 2016 fixar salários para 
os/as trabalhadores/as da produção abaixo dos 530 euros e alterar para pior algumas normas que 
regulam os direitos.  
 
Neste confronto de interesses sociais e económicos, só a unidade, o protesto e a luta dos/as 
trabalhadores/as podia alterar os resultados à mesa das negociações no sentido das reivindicações 
sindicais. Ora, apesar das negociações durarem alguns meses os/as trabalhadores/as não foram 
capazes de se unirem e lutarem por melhores salários, pelo que os resultados desta negociação 
reflectem a falta de intervenção dos/as trabalhadores/as. 
 
O caminho para uma mais justa distribuição da riqueza neste sector exige mais trabalhadores/as 
sindicalizados/as e disponíveis para reivindicarem e lutarem por melhores salários e direitos.  
 
O CCT negociado regula mínimos e nada impede que nas empresas se possam reivindicar melhores 
salários e direitos para o qual os trabalhadores poderão contar com o apoio dos Sindicatos filiados na 
FESETE. 
 
A FESETE e os seus Sindicatos filiados lançam um desafio aos trabalhadores/as para no futuro 
aumentarem a sua participação e apoio aos processos de negociação colectiva sectorial, contributo que 
consideramos indispensável para a melhoria dos resultados da negociação e salários mais justos. 
 
 
 

Grupo Janeiro a Abril Maio a Dezembro 

A 889 899 

B 775 785 

C 695 705 

D 660 670 

E 640 650 

F 565 575 

G 535 545 

H 530 530 

Grelha salarial Administrativos 

DEFENDE OS TEUS DIREITOS!  
 

SINDICALIZA -TE!  
 

Unidos e Organizados Somos mais Fortes!  
Porto,  Maio/Junho de 2016         A FESETE/Os Sindicatos 
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