
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Acordados novos valores para as tabelas salariais e subsídio 
de alimentação com efeitos a partir de 1 de Abril de 2019 

Após o ano de 2018 onde não foi possível chegar a um acordo de revisão salarial com a Associação 
Patronal APICCAPS, porque a FESETE e os seus Sindicatos consideraram insuficientes os valores 
propostos pela APICCAPS, em 2019 as negociações decorreram nos meses de Janeiro, Fevereiro e 
Março e foi possível chegar a um acordo, aprovado pela maioria dos Sindicatos com âmbito a estes 
sectores, com a actualização das tabelas salariais e do subsídio de alimentação de 2,20 euros/dia para 
2,50 euros/dia. 

Tabelas Salariais com efeitos a 1 de Abril de 2019 
 

GRUPO TABELA  

PRODUÇÃO 

 GRUPO TABELA 
ADMINISTRATIVOS 

   GRUPO TABELA  

APOIO 

I 980,00  I 910,00  I 650,00 

II 750,00  II 846,00  II 609,00 

III 680,00  III 787,00  III 605,00 

IV 625,00  IV 742,00  IV 600,00 

V 613,00  V 700,00  V 480,00 (80% do SMN) 

VI 609,00  VI 613,00    

VII 605,00  VII 609,00    

VIII 600,00  VIII 605,00    

IX 600,00  IX 600,00    

X 480,00 (80% do SMN)  X 480,00 (80% do SMN)    
 

Eliminada em 2017 a discriminação de género na grelha salarial da produção, era objectivo da FESETE e 
dos seus Sindicatos filiados para 2019 uma maior valorização e dignificação das carreiras profissionais 
das profissões da produção, o que significava aumentar o leque salarial entre as profissões de 3ª, 2ª e 1ª 
e o seu afastamento progressivo do Salário Mínimo Nacional e da fase da aprendizagem.  
 

O sentimento de injustiça de que se sentem vítimas os/as trabalhadores/as que exercem as profissões da 
produção, com muitos anos dedicados ao exercício de funções com elevadas exigências de esforço 
físico, destreza, qualidade e empenho e que não são devidamente remunerados pelas suas funções, 
chegou aos Sindicatos e estes foram os seus porta-vozes nas reuniões de negociação com a APICCAPS.  

A negociação de 2019 deu um pequeno passo, mas longe das possibilidades económicas do sector e das 
legítimas reivindicações dos/as trabalhadores/as. Os/as trabalhadores/as devem, unidos, nas empresas 
dar voz ao justo sentimento de injustiça, criando assim melhores condições para os resultados das 
próximas negociações. 
 

Defende os Teus Direitos! Luta Por Melhores Salários!  
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: www.fesete.pt 

 

Porto, Abril 2019                                               A FESETE/Os Sindicatos 

Aos/às Trabalhadores/as do 

Calçado, Componentes, Malas, 

Luvas e Marroquinaria  
 

Subsídio de Alimentação 
2,50 euros/Dia 
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