
 

 

 

 

 

 

  

 

Salário Mínimo Nacional de 557, euros 
em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2017 ! 

 

O Decreto-Lei nº 86-B/2016, publicado no dia 29 de Dezembro, fixa 
a obrigação das empresas pagarem a partir de 1 de Janeiro de 
2017 o valor mínimo de 557 euros, mensais. Exijam a sua 
aplicação! 
 
 

Dia 28 de Fevereiro, Carnaval, é feriado! 
Feriado Municipal mantém-se em vigor! 

 

Os Contratos Colectivos de Trabalho sectoriais negociados pela 
FESETE e Sindicatos com as Associações Patronais, incluem 
como um direito dos trabalhadores o gozo do feriado de carnaval, 
este ano, no dia 28 de Fevereiro, e o feriado municipal, sem terem 
de reduzir o seu salário ou compensar em horas.  
 

A FESETE e os seus sindicatos filiados reafirmam qu e o gozo 
do feriado de carnaval, terça-feira, dia 28 de Feve reiro, e o 
feriado municipal, é um direito de todos os trabalh adores dos 
nossos sectores, sem terem de reduzir o seu salário  ou 
compensar em horas. 
 
 

Se tens dúvidas consulta os nossos sindicatos regio nais 
 

 
 

SINDICALIZA-TE! 
UNIDOS SOMOS MAIS FORTES! 
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Aos Trabalhadores do 

Vestuário, Têxtil, Lanifícios, 

Curtumes, Calçado, Cordoaria e 

Redes, Chapelaria e Passamanarias 
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