
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dando seguimento às conclusões do 14º Congresso da FESETE, realizado no dia 19 de 
Novembro, a Direcção Nacional eleita preparou e enviou às Associações Patronais as 
Propostas de Revisão dos Contratos Colectivos de Trabalho, CCT’s, para 2022, das quais 
destacamos as seguintes reivindicações: 
 

• O aumento de 90 euros para cada trabalhador a partir do mês de Janeiro; 

• A actualização do subsídio de refeição para um mínimo de 4,5 euros 
diários; 

• A redução do horário de trabalho semanal para as 35 horas. 
 

Após a entrega das nossas Propostas, as Associações Patronais têm 30 dias para apresentar 
as suas Contrapropostas, e a seguir daremos início às negociações dos CCT’s para 2022. 
 

Indústrias inovadoras exigem trabalhadores  
qualificados com salários dignos! 

 

Nos últimos anos a actualização anual do Salário Mínimo Nacional, que em 2022 vai fixar-se 
nos 705,00 euros, não tem sido acompanhada, pelas tabelas salariais negociadas com a 
FESETE, por oposição das Associações Patronais. Anualmente são cada vez mais os grupos 
salariais abrangidos pelo Salário Mínimo Nacional, desvalorizando as diferentes profissões e 
afastando dos sectores os jovens qualificados, os quais exigem, justamente, a valorização 
das suas competências e o direito a uma vida digna para si e suas famílias. 
 

Ultrapassados os efeitos da pandemia, as empresas retomaram a sua actividade, os produtos 
exportados contêm mais inovação e incorporação na cadeia de valor, nada justificando a 
política de baixos salários imposta de forma injusta pelas Associações Patronais. As 
propostas salariais da FESETE e dos seus Sindicatos para 2022, são comportáveis têm por 
objectivo dignificar as profissões de dezenas de milhares de trabalhadores, atraír e fixar os 
jovens qualificados e garantir uma melhor qualidade de vida a todos os que contribuem para o 
aumento da riqueza nestes sectores, em particular os trabalhadores da produção. 

 

Aos trabalhadores dos sectores deixamos o desafio de exigirem nas empresas 
salários justos em 2022, não aceitando receber apenas o Salário Mínimo 
Nacional de 705,00 euros. 
 

Basta de Salários Baixos! Exigimos Salários Dignos! 
Exigimos respeito pelas nossa profissões!  

 
 

SINDICALIZA-TE ! UNIDOS SOMOS MAIS FORTES! 
          
Porto, Dezembro de 2022        A FESETE/Os Sindicatos 
 

 

 

As Propostas de Revisão  

dos CCT’s para 2022 já foram 

enviadas às Associações Patronais 
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