
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Após um conjunto de reuniões de negociação entre a FESTE e a Associação Patronal – 
ANIVEC/APIV, foi negociado o Contrato Colectivo de Trabalho – CCT para 2022, cujas Tabelas 
Salariais e seus efeitos se seguem: 
 

TABELAS SALARIAIS  

Grupos 
SECTOR DA PRODUÇÃO SECTOR ADMINISTRATIVO 

de 1/01/2022 
a 30/04/2022 

de 1/05/2022 
a 31/12/2022 

de 1/01/2022 a 
30/04/2022 

de 1/05/2022 a 
31/12/2022 

A 951,00 991,00 989,00 1.029,00 

B 849,00 889,00 875,00 915,00 

C 771,00 811,00 795,00 835,00 

D 705,00 735,00 760,00 800,00 

E 705,00 725,00 740,00 780,00 

F 705,00 715,00 705,00 725,00 

G 705,00 709,00 705,00 720,00 

H 705,00 707,00 705,00 705,00 

I 705,00 705,00   
 

Nota à Tabela salarial da Produção: as Categorias Profissionais de Bordadora, Preparadora e 
Acabadora, enquadradas na Letra I, auferem a título excepcional entre 1/05/2022 a 31/12/2022 o 
montante de 706,00 euros. 
 

Subsídio de refeição diário de 2,40€ 
 
 

 
AVALIAÇÃO AOS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO DE 2022 

 

Perante os excelentes resultados das exportações do Vestuário no primeiro trimestre de 2022 e o 
aumento acelerado dos preços de bens essenciais que se reflectem nos valores elevados da inflação 
que vêm reduzindo o já baixo poder de compra dos trabalhadores, os valores salariais negiociados 
ficam aquém das possibilidades das empresas e da necessidade de melhorar o poder de compra e 
as condições de vida dos trabalhadores deste Sector. Por oposição da ANIVEC/APIV, não foi 
possível negociar e melhorar o valor do subsídio de refeição diário, para 4,5 euros, uma aspiração 
justa dos trabalhadores, tendo-se mantido em 2,40 euros. 
 

Os Salários e o subsídio de refeição negociados são valores mínimos que 
não impedem os trabalhadores de reivindicarem e lutarem nas empresas 
por salários mais justos e a actualização do valor do subsídio de refeição 

 

A FESETE e os Sindicatos apesar de considerarem insuficientes os salários e o subsídio de refeição 
negociados, consideraram positivo garantir novos salários mínimos para todas as profissões, a partir 
dos quais os trabalhadores possam reivindicar salários mais justos e a melhoria do valor do subsídio 
de refeição, contando com o apoio dos Sindicatos filiados na FESETE. 
 

Defende os Teus Direitos! Luta Por Melhores Salários! 

SINDICALIZA-TE! UNIDOS SOMOS MAIS FORTES! 
 
 

 

 

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/ 

 
 

Negociadas novas Tabelas Salariais  
do CCT do VESTUÁRIO para 2022 

Porto Maio de 2022         A FESETE/Os Sindicatos 
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