
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

No nosso comunicado de Abril informámos os trabalhadores de que o Ministério do Trabalho, através 
da DGERT, tinha concluído que o CCT negociado entre a ATP e a FESETE se mantinha em vigor 
assim como todos os direitos e deveres aí regulados. Nas muitas reuniões de diálogo e negociação 
com as empresas demos conhecimento do Parecer da DGERT e apelamos ao bom senso, evitando 
situações de conflito, e ao cumprimento do CCT, uma vez que este não tinha caducado. 
 
 

Entretanto, a ATP persiste na sua orientação ilegal de que o CCT caducou passando a aplicar-se o 
Código do Trabalho o qual não contempla muitos dos direitos constantes do CCT. Esta orientação 
ilegal da ATP que consideramos “fora da Lei”, vai exigir da FESETE e dos seus Sindicatos filiados a 
denúncia junto dos Orgãos do Poder, junto da opinião pública, a intervenção da ACT nas empresas 
que sigam as orientações ilegais e pretendam roubar os direitos dos trabalhadores. 
 

A Unidade, o Protesto e a Luta dos Trabalhadores é  
fundamental para travar o roubo dos direitos ! 

 

A posição “fora da Lei” da ATP e das empresas que decidam seguir as suas orientações ilegais e 
apelos ao roubo dos direitos, tais como, os feriados de carnaval e municipal, o subsídio de creche ou 
infantário, as percentagens de 40% no trabalho nocturno, a fixação do período nocturno entre as 20 e 
as 7 horas da manhã, as percentagens do trabalho suplementar de 50%, 75% e 100%, a majoração 
das férias até 25 dias, exigem  que os trabalhadores vítimas destas prepotências patronais, em 
unidade, denunciem, protestem e lutem na defesa dos seus legítimos direitos laborais. Está na atitude 
e na acção dos trabalhadores a garantia dos direitos livremente negociados. 
 

Dia 18 de Maio – 15 Horas 
Grande Manifestação em Vila Nova de Famalicão  

partida da Câmara Municipal e Concentração junto à sede da ATP  
 
 

Está na hora de denunciar e protestar publicamente contro roubo dos direitos, defender o CCT e exigir 
uma negociação séria à ATP, no respeito pelo equilíbrio entre direitos e deveres, na melhoria dos 
salários face aos ganhos da produtividade e contra a concorrência desleal entre empresas. 
 
Com estes objectivos a FESETE e os Sindicatos decidiram realizar no dia 18 de Maio, quarta-feira, 
com início às 15h00, em Vila Nova de Famalicão, uma Manifestação de trabalhadores que partirá às 
15h00 da Câmara Municipal e vai concentrar-se junto à sede da ATP, Edifício do CITEVE, pelas 
16h30. Nesta Concentração estará presente o Secretário Geral da CGTP/IN, Arménio Carlos. 
 
A FESETE e os Sindicatos APELAM  à participação dos trabalhadores vítimas da prepotência e do 
roubo dos direitos, em particular do 1º e 3º turnos, e de todos os outros que de forma solidária se 
identifiquem com a nossa justa luta. 
 

 

Participa! Defende o CCT e os Teus Direitos! 
Vamos Exigir Negociações Sérias!  
Vamos Exigir Melhores Salários!  

 
 

DGERT reafirma  que o CCT  NÃO caducou !  
 

ATP numa posição de “fora da Lei” incentiva  
as empresas a violar as normas legais!  

 

Porto,  Maio de  2016         A FESETE/Os Sindicatos 
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SINDICALIZA -TE ! UNIDOS SOMOS MAIS FORTES! 


