
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

A partir de 1 de Janeiro, a maioria dos/as trabalhadores/as da produção do sector do Vestuário, 
Têxtil, Têxteis-Lar, Lanifícios, Cordoaria e Redes, Tapeçaria, Calçado, Componentes e 
Marroquinaria, independentemente da sua categoria profissional e competências passaram a 
ganhar o Salário Mínimo Nacional de 580,00 euros (modelo de baixos salários) 
 
Registámos como positivo que uma minoria de empresas tenha actualizado os salários base da 
produção para 600,00 euros ou valores superiores. 
 
As negociações iniciadas pela FESETE em Fevereiro com as diferentes Associações Patronais 
vão continuar e existem reuniões marcadas até ao mês de Março. 

 

 
7.253 milhões de euros - as maiores exportações dos últimos 13 anos! 

Crescem as Injustiças  
 

As exportações dos sectores em valor, atingiram em 2017, o total de 7.253 milhões de euros e 
ultrapassaram todos os resultados verificados desde 2005. Crescem as exportações, a 
produtividade e os lucros mas os salários dos/as trabalhadores/as em particular os da produção 
continuam no Salário Mínimo Nacional, ano após ano. Nos últimos anos a injustiça na 
distribuição dos excelentes resultados tem aumentado, embora os discursos públicos do 
patronato e alguns ministros do actual Governo afirmem que o modelo de baixos salários já foi 
ultrapassado ???????? 
 

Só a Unidade, o protesto e a luta dos/as trabalhadores/as permitirá atingir 
os objectivos dos 600,00 euros e o subsídio de refeição de 4,00 euros 

 
Existem condições económicas para uma melhoria significativa dos salários da produção 
atingindo os 600,00 euros, caminhando para uma maior humanização do trabalho e a 
dignificação das diferentes profissões em cada sector. 
 
A história da negociação colectiva nas empresas e sectores indica-nos que, quando os 
trabalhadores se unem e lutam por melhores condições de trabalho, os resultados finais ficam 
mais próximos dos nossos objectivos. 
 
A FESETE e os Sindicatos APELAM aos/às trabalhadores/as para que, em cada empresa, 
protestem e exijam que as negociações evoluam positivamente e seja possível negociar os 600 
euros. Está nas mãos e na exigência dos/as trabalhadores/as atingir esse objectivo. 
 

Luta por Melhores Salários ! Defende os Teus Direitos! 
SINDICALIZA-TE! Unidos Somos Mais Fortes! 
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As Negociações de Salários  
para 2018 estão em Curso 

 

Estamos ainda longe dos 600 Euros! 
 

Porto, Fevereiro de 2018         A FESETE/Os Sindicatos 
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