
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em 2014 a ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal decidiu proceder à denúncia do 
CCT-Contrato Colectivo de Trabalho negociado com a FESETE. Durante as negociações em 
2014 e 2015, a ATP procurou impor a eliminação dos direitos laborais constantes do CCT, 
situação que a FESETE e o seus Sindicatos filiados recusaram, argumentando que a melhoria 
das exportações e o crescimento da produtividade permitiam melhorar os direitos e os 
salários dos trabalhadores. Em Dezembro de 2015 a ATP declara unilateralmente a 
caducidade do CCT, com o objectivo de eliminar os direitos e colocar a maioria dos 
trabalhadores no Salário Mínimo Nacional, prática que vinha mantendo desde 2011. 
 
A FESETE e os seus sindicatos não aceitaram a decisão da ATP e recorreram à via judicial, 
tendo o processo passado pelo  Tribunal de Trabalho do Porto, Tribunal da Relação do Porto 
e finalmente o Supremo Tribunal de Justiça proferiu Acordão em Dezembro de 2019 que 
obriga o patronato a informar por escrito cada trabalhador da caducidade do CCT, nos termos 
estabelecidos no Artº 109º, nº 1  do Código de Trabalho, que passamos a transcrever: 
 

• Artigo 109º do Código do Trabalho nº 1 “O empregador deve informar o trabalhador sobre 
alteração relativa a qualquer elemento… por escrito e nos 30 dias subsequentes”. 

 

Ora, os 30 dias, para as empresas filiadas na ATP informarem da caducidade 
do CCT e das suas consequências sobre os direitos laborais constantes do 
CCT, terminaram em Janeiro de 2020. 

 

• As empresas filiadas na ATP que não informaram cada trabalhador no prazo legal e 
continuaram a aplicar os direitos laborais constantes do CCT caducado, esses 
direitos passaram a incorporar o Contrato Individual de Trabalho de cada 
trabalhador e passaram a ser “usos laborais” e, como tal, não podem agora ser 
eliminados unilateralmente por decisão da empresa. 
 

Assim, as circulares, ou comunicações enviadas aos trabalhadores 
associados dos sindicatos filiados na FESETE, pelas empresas filiadas na 
ATP após Janeiro de 2020, são ilegais e não produzem efeitos sobre os 
direitos laborais. 
 

Para mais informações contacta o teu Sindicato! 

Lua pelos teus Direitos Laborais! 
 

SINDICALIZA-TE ! UNIDOS SOMOS MAIS FORTES! 
          
 

Porto, Janeiro de 2022        A FESETE/Os Sindicatos 
 
 

 

 

Aos Trabalhadores das  

Empresas Filiadas na ATP 

FESETE / CGTP-IN 
Avenida da Boavista – Nº 583 – 4 100 – 127 – Porto –Telef.: 22-6002377 
E-mail: geral@fesete.pt - Portal: http://fesete.pt/portal/ 

 
 

 

Vamos em Unidade Defender os Direitos Laborais! 
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