
 

 
 

 
 
 

 
 

As Nossas Propostas do CCT, a negociar 
com a Associação Patronal da Chapelaria  

 

A FESETE e os seus Sindicatos filiados aprovaram e enviaram em Dezembro a Proposta de Contrato 
Colectivo de Trabalho, CCT, à Associação Patronal, AIC, com o objectivo de entrar em vigor em Janeiro 
de 2018. 

O Contexto das Negociações do CCT para 2018: 
 

• As exportações em valor continuam a bater recordes; 
 

• Hoje com menos trabalhadores/as produzimos produtos e serviços com mais inovação, qualidade, 
rapidez e valor, o que permite ganhos de produtividade e lucros elevados; 
 

• O aumento da riqueza gerada nas empresas não é distribuída de forma justa entre o capital e o 
trabalho, razão pela qual a maioria dos trabalhadores das diferentes profissões da produção ganha 
ainda o Salário Mínimo Nacional ou valores muito próximos; 
 

• Os baixos salários praticados pela maioria das empresas são uma das causas que afastam destes 
sectores trabalhadores/as jovens qualificados/as necessários às actividades do presente e do futuro 
destes sectores; 
 

• A FESETE e os seus Sindicatos filiados consideram ser da mais elementar justiça pôr fim às políticas 
continuadas do patronato de baixos salários; 
 

• Vamos apoiar a reivindicação da CGTP/IN de um Salário Mínimo de 600 euros em 2018; 
 

• As nossas propostas salariais são economicamente viáveis, repõem uma maior justiça e garantem 
melhor qualidade de vida aos/às trabalhadores/as; 
 

• Não basta as nossas propostas serem viáveis. É necessário que os trabalhadores as assumam como 
suas, as reivindiquem, e, se necessário for, lutem pela sua negociação. 

 

GRELHA SALARIAL - PRODUÇÃO 

 
 
 
 
 
 

Luta por Melhores Salários! Defende os Teus Direito s! 
SINDICALIZA-TE! Unidos Somos Mais Fortes! 

 

Grupo Salário Actual (euros) Proposta (euros) 

A 950,00 1.050,00 
B 660,00 720,00 
C 610,00 650,00 
D 595,00 640,00 
E 580,00 625,00 
F 570,00 615,00 
G 565,00 610,00 
H 559,00 605,00 

I 
90 % das remunerações profissionais de 2.ª 
onde prestem serviço. 

90 % das remunerações profissionais de 2.ª 
onde prestem serviço. 

J 
80 % das remunerações profissionais de 2.ª 
onde prestem serviço. 

80 % das remunerações profissionais de 2.ª 
onde prestem serviço. 
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