
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo dados divulgados pelas Associações Patronais e pelos Orgãos de Comunicação 
Social, os sectores Têxteis, Vestuário, Lanifícios, Calçado e Cordoaria e Redes, já 
ultrapassaram os efeitos da crise pandémica e tudo indica que em 2021 as exportações 
atingiram valores próximos ou superiores a 2019. As informações que chegam à FESETE 
indicam que as empresas estão a trabalhar em pleno, muitas a exigir trabalho 
suplementar, outras pretendem contratar novos trabalhadores mas como pagam baixos 
salários não encontram trabalhadores disponíveis. Anunciam-se centenas de milhões de 
euros do PRR em investimentos nas empresas, sinal dos projectos de inovação em curso. 
 

Também registamos como positivo e sinal de recuperação as retribuições extraordinárias 
atribuídas por várias empresas por altura das festas de Natal na ordem das centenas de 
euros e outras que em Janeiro estabeleceram como retribuição mínima mensal de 740,00 
e 750,00 euros e melhorias significativas do valor do subsídio de refeição. 
 

Não bastam os bons resultados das empresas! É preciso 
e necessário que os trabalhadores exijam melhores 
salários e a dignificação das diferentes profissões! 

 

Para os trabalhadores que durante 2021 auferiram o Salário Mínimo de 665,00 euros, ou 
um valor próximo, a partir de Janeiro têm já garantido 705 euros, faltando ainda 50 euros 
para atingirmos a nossa proposta de aumento de 90 euros em 2022. Para os 
trabalhadores com salários superiores aos valores do Salário Mínimo, estamos mais longe 
da nossa proposta. As negociações para 2022 vão ter início brevemente e aguardamos as 
Contrapropostas das Associações Patronais. Nesta fase é necessário que em cada 
empresa, os trabalhadores em unidade exijam a valorização do seu trabalho e a 
dignificação das suas profissões. É necessário garantir que as Associações Patronais 
tenham mandato para negociar salários justos para todos e respondam de forma positiva 
à proposta da FESETE de um aumento salarial de 90 euros em 2022 e à actualização do 
subsídio de refeição para os 4,5 euros diários, com efeitos a Janeiro. 
 

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

 

Luta pelos teus Direitos Laborais! 
 

SINDICALIZA-TE ! UNIDOS SOMOS MAIS FORTES! 
          
 

Porto, Janeiro de 2022        A FESETE/Os Sindicatos 
 
 

 

 

Os Resultados das Exportações 
em 2021 já ultrapassaram os 
efeitos da crise pandémica 
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