13º Congresso
Com Confiança, Vamos:
Aumentar a Sindicalização!
Lutar por Melhores Salários!
Defender os CCT’s e os Direitos Laborais!
No dia 6 de Julho, realiza-se no Porto, o 13º Congresso da FESETE. Vão participar no 13º Congresso
118 delegados/as dos quais, 100 delegados/as vão representar os 11 Sindicatos regionais filiados na
FESETE e 18 a actual Direcção Nacional da FESETE. Constituída em 1976, a FESETE é uma
organização sindical sectorial de coordenação e direcção dos seus Sindicatos filiados que exercem
actividade nestes importantes sectores. Entre as suas actividades destacamos: as reivindicações e a
negociação periódica dos 8 Contratos Colectivos de Trabalho com as associações patronais; as
reivindicações colectivas e individuais dos/as trabalhadores/as e as negociações com o Governo e as
Instituições Europeias; a direcção dos protestos e das lutas sectoriais pela melhoria dos salários e a
defesa dos actuais e novos direitos (ver portal http://fesete.pt/portal/ ).

O que vai discutir e aprovar o 13º Congresso?
O 13º Congresso vai avaliar as actividades desenvolvidas nos últimos 4 anos, 2013-2016, vai discutir e
aprovar as actividades para os próximos 4 anos, 2017-2021, e vai eleger uma nova Direcção Nacional.
De entre as muitas propostas que estão a ser discutidas pelos Sindicatos para serem apresentadas ao
Congresso, relevamos: a rápida fixação do Salário Mínimo Nacional nos 600 euros; a melhoria dos
subsídios de refeição; a melhoria dos salários para todos/as os/as trabalhadores/as; o aumento das
reivindicações ao nível de cada empresa; a eliminação da discriminação entre mulheres e homens; a
denúncia e o combate organizado ao assédio no trabalho; a defesa dos actuais direitos laborais e a
sua melhoria; a redução progressiva do horário de trabalho para as 35 horas por semana; a
dignificação das profissões e a melhoria da sua progressão salarial; a denúncia e o combate à
concorrência desleal e à economia paralela.

O crescimento da produtividade e das exportações mostram a
injustiça na distribuição da riqueza criada!
Na preparação do 13º Congresso, a FESETE estudou a evolução da produtividade e verificou que o
seu crescimento é contínuo, mesmo durante o período do Governo PSD-CDS/PP onde fomos
bombardeados pela ideia da crise e nos impuseram, governo e patrões, o corte dos direitos e o
congelamento dos salários. A título de exemplo, entre 2012 e 2013 a produtividade cresceu 10,7% na
Têxtil, 7,1% no Vestuário e 4,9% nos Curtumes e Calçado. A produtividade do trabalho entre 2005 e
2016 teve um crescimento médio de 5,1% nos Têxteis, 3,6% no Vestuário e 3% nos Curtumes e
Calçado, enquanto a indústria transformadora cresceu apenas 2,4%. Se a estes excelentes resultados
juntarmos o aumento contínuo das exportações, não restam dúvidas sobre a injustiça praticada pelo
Governo de direita do PSD-CDS/PP e pelo patronato nos últimos anos, sobre os/as trabalhadores/as.
Não há dúvidas que os/as trabalhadores/as podem melhorar de forma significativa os baixos salários e
os direitos negociados nos CCT’s.

A Organização e Luta dos/as Trabalhadores/as é determinante
para melhorar os Salários e os Direitos!
O 13º Congresso vai discutir e aprovar um conjunto de reivindicações a serem propostas ao patronato,
mas, para que estas se transformem, após negociação, em melhores salários e direitos, é necessário
termos trabalhadores/as sindicalizados/as e disponíveis para exigirem e se necessário, lutarem por
essas propostas. Está na vontade dos/as trabalhadores/as e na sua consciência de que o trabalho
deve ser dignificado e justamente remunerado a solução para a redução das desigualdades e da
elevada exploração a que a maioria dos/as trabalhadores/as está sujeita.

SINDICALIZA-TE ! UNIDOS SOMOS MAIS FORTES!
Porto, Junho de 2017

A FESETE/Os Sindicatos
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