
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Para informação de todos os trabalhadores, o último CCT negociado com a APICCAPS fixou a 
duração da tabela salarial para 12 meses entre 1 de Outubro de 2014 e 30 de Setembro de 2015. Ou 
seja, se a negociação decorresse normalmente, no respeito pelos prazos de vigência negociados, os 
trabalhadores deveríam usufruir de uma nova tabela salarial com efeitos a partir de 1 de Outubro de 
2015. 
 

Após o envio da nossa Proposta de CCT à APICCAPS realizámos 3 reuniões de negociação, duas 
em 2015 e a última em 20 de Janeiro de 2016, tendo a APICCAPS utilizado diferentes argumentos 
para adiar as negociações de uma nova tabela salarial e o início de um processo que elimine a 
discriminação salarial entre mulheres e homens, em particular nas profissões da produção.  
 

Invocando como argumentos a redução das exportações em 2015, as incertezas quanto a 2016 e o 
retorno dos quatro feriados, a APICCAPS propôs suspender as negociações durante o primeiro 
trimestre, proposta que foi recusada pela FESETE e Sindicatos, mas a APICCAPS manteve a 
suspensão das negociações. 
 

Não existem razões económicas para a suspensão  
das negociações, pela APICCAPS  

 

É pública, nos últimos anos, a excelente situação nos ganhos de produtividade, das exportações e do 
valor de cada par de sapatos produzidos e exportados por Portugal. Nos dados das exportações de 
2015, até Novembro, existem um conjunto de meses cujas exportações foram superiores aos valores 
de 2012, 2013 e 2014. Tudo indica que o total das exportações de 2015 serão no mínimo superiores 
a 2013 e igual a 2014, anos considerados excelentes nas exportações e nos negócios pela 
APICCAPS. 
 

Não é possível aceitar, que o sector do calçado hoje com o segundo melhor preço médio por par de 
sapatos, pague à maioria dos trabalhadores/as salários próximos ou iguais ao Salário Mínimo 
Nacional. 
 

Injustiça clamorosa da APICCAPS ao colocar  
a maioria dos trabalhadores da produção no  
Salário Mínimo Nacional a partir de Janeiro  

 
A suspensão forçada das reuniões de negociação do CCT pela APICCAPS podem ter como imediata 
consequência a aplicação do Salário Mínimo Nacional de 530 euros à maioria dos trabalhadores dos 
Grupos Profissionais VII, VIII e IX da grelha salarial da produção do calçado, componentes e 
marroquinaria. Para a FESETE e Sindicatos esta situação imposta pela APICCAPS de colocar a 
maioria dos trabalhadores, da produção no Salário Mínimo Nacional, é uma clamorosa injustiça sobre 
os trabalhadores com categorias profissionais e funções diferentes. 
 

A FESETE e os Sindicatos APELAM aos trabalhadores para que, em unidade, protestem contra esta 
injustiça, lutem pela actualização dos salários para valores superiores ao Salário Mínimo Nacional e 
exijam aos patrões a retoma das negociações. 

 

Em Unidade, Luta pelos direitos e melhores salários ! 
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Aos Trabalhadores do Calçado  
 

APICCAPS pretende suspender as 
negociações do CCT até Março de 2016  

 

SINDICALIZA-TE ! UNIDOS SOMOS MAIS FORTES  

Janeiro 2016          A FESETE/OS SINDICATOS 


