
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Aumenta a actividade nas empresas, mas faltam trabalhadores! 
 

• Aumentam os preços dos bens essenciais – inflação já está nos 5%! 
 

• Patronato pretende reduzir direitos laborais, manter baixos salários, 
aumentando a exploração! 

 

Basta de Salários Baixos! Exigimos Salários Dignos! 
Exigimos Respeito pelas nossas Profissões! 

 
As negociações dos Contratos Colectivos de Trabalho, CCT’s, para 2022 à excepção do 
Sector dos Curtumes estão a ser sujeitas a uma elevada pressão das Associações 
Patronais para reduzir os direitos laborais e chegados ao mês de Abril a maioria dos 
trabalhadores mantêm-se no Salário Mínimo Nacional por imposição do patronato. 
 
As empresas estão a laborar em pleno. Entretanto os preços dos bens essenciais, energia 
e alimentação, disparam com a inflação a atingir os 5,3% em Março, reduzindo o poder de 
compra da maioria dos trabalhadores dos sectores. 
 
O patronato lamenta-se que faltam trabalhadores para o exercício de várias profissões, 
mas ao mesmo tempo mantém a sua velha política de baixos salários, responsável pela 
fraca atractividade de jovens qualificados para as empresas dos sectores. 
 
A FESETE e os seus Sindicatos consideram ser necessário exclamar, BASTA DE 
BAIXOS SALÁRIOS! Os trabalhadores têm direito e é de inteira justiça auferirem salários 
justos, que dignifiquem as profissões e sejam capazes de atraír os jovens qualificados. 
 
A FESETE e os seus Sindicatos APELAM aos trabalhadores para protestarem contra a 
redução dos direitos laborais e lutarem por salários dignos que permitam recuperar o seu 
poder de compra perdido pelo aumento da inflação. 
 
A FESETE e os seus Sindicatos APELAM à participação dos trabalhadores nas 

Comemorações do 1º de Maio, organizadas pela CGTP/IN em todo o País.  
 

Para mais informações contacta o teu Sindicato. 
 

PARTICIPA! Luta pelos teus Direitos Laborais! 
 

 

SINDICALIZA-TE ! UNIDOS SOMOS MAIS FORTES! 
          

Porto, Abril de 2022        A FESETE/Os Sindicatos 
 
 

 

 

É necessário dizer BASTA e 
LUTAR por salários justos e pela 

dignificação das profissões! 

FESETE / CGTP-IN 
Avenida da Boavista – Nº 583 – 4 100 – 127 – Porto –Telef.: 22-6002377 
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