
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Após um conjunto de reuniões de negociação entre a FESETE e os seus Sindicatos filiados e a 
Associação Patronal, ANIVEC foi possível o acordo do Contrato Colectivo de Trabalho, CCT, para 2017. O 
acordo resultou numa tabela salarial diferida entre Janeiro e Dezembro. 
 

Grelha Salarial e Categorias da Produção                           Grelha Salarial e Categorias Admini strativos 
 

Janeiro a Março  
de 2017 

Abril a Dezembro 
de 2017 

 Janeiro a Março de 2017 Abril a Dezembro de 2017 

Grupos Remunerações 
Mínimas 

Remunerações 
Mínimas 

 Grupos Remunerações 
Mínimas 

Remunerações 
Mínimas 

A 861 888  A 899 926 
B 759 786  B 785 812 
C 681 708  C 705 732 
D 610 632  D 670 697 
E 572 599  E 650 677 
F 557 567  F 575 602 
G 557 561  G 557 572 
H 557 559  H 557 557 
I 557 557      

 
 
 

 

Os Resultados da negociação ficaram aquém  
das propostas sindicais por imposição da ANIVEC!  

 

As propostas salariais apresentadas para negociação pela FESETE e Sindicatos eram bastante mais 
elevadas (ver nossos comunicados) que o resultado final da negociação. A ANIVEC durante as 
negociações insistiu no seu modelo de tabelas de baixos salários argumentando que a sua função é 
apenas negociar salários mínimos para as empresas situadas na cauda da cadeia de valor. Perante esta 
posição negocial da ANIVEC e a sua recusa em acordar efeitos retroactivos na aplicação dos salários 
negociados, a FESETE e os Sindicatos decidiram fechar as negociações sectoriais, convictos de que com 
o crescimento das exportações nos últimos anos, é possível e de inteira justiça melhorar os salários 
através da reivindicação ao nível de empresa. 
 

Semana de Luta Reivindicativa de 3 a 7 de Abril  
Melhores Salários! Consolidar Direitos!  

 

Nos últimos anos os sectores são noticia pelos excelentes resultados das exportações, da inovação, 
das marcas próprias e do aumento do valor dos produtos e serviços. A riqueza gerada tem aumentado 
mas não existe justiça na sua repartição. Os salários dos trabalhadores, em particular da produção, são 
baixos e não reflectem os resultados das empresas. Para reduzir esta profunda injustiça só temos um 
caminho, os trabalhadores reivindicarem melhores salários ao nível das empresas. 
 

A FESETE e os Sindicatos vão dar início na Semana de 3 a 7 de Abril a um período de informação e 
apoio aos trabalhadores para que na sua empresa possam avançar com propostas de aumentos 
salariais e outras reivindicações concretas. Está na capacidade de organização e confiança dos 
trabalhadores melhorar os seus salários e dignificar a sua profissão. 
 

Luta por Melhores Salários ! Defende os Teus Direit os! 
SINDICALIZA-TE! Unidos Somos Mais Fortes! 
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Negociado Novo  CCT para o 
Sector do Vestuário para 2017 

 

Porto,  Março  de 2017         A FESETE/Os Sindicatos  

As categorias de bordadora, preparadora e 
acabadora, enquadradas na letra I, auferem a 
titulo excepcional e transitório o montante de 
558,00 euros. 

Subsidio de Alimentação – 2,40 euros 

 


