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Credores liquidam a Ricon por unanimidade, gestor judicial pede 24 horas 

para a salvação 

Jornal de Negócios – 30 Jan. 

"Negociações com investidores" em curso para "salvar empresas" da Ricon  RTP1 – 30 Jan. 

O Feriado de Carnaval, é obrigatório nas Indústrias Têxteis, Vestuário, 

Calçado Curtumes, Chapelaria, Passamanarias, Lavandarias, Arranjos de 

Costura, Consertos de Sapatos e Chaves 

FESETE 30 Jan.. 

Braço de ferro com a Gant fatal para a Ricon Expresso – 29 Jan. 

Ricon fecha dia 31 e já mandou cartas de despedimento aos 580 

trabalhadores 

Jornal de Negócios – 29 Jan 

A Falta de atratividade dos Têxteis, Vestuário e Calçado para os jovens.. FESETE – 29 Jan. 

Ministro da Economia revela que há investidores interessados na Triumph JN – 28 Jan 

Têxtil desportivo à procura de conquistar o mundo JN – 28 Jan. 

Têxtil e vestuário português com presença recorde em feira em Munique Noticias ao Minuto – 26 - Jan 

"Depositar filhos nas creches é tomar partido do interesse das empresas" Noticias ao Minuto – 25 - Jan 

Um exemplo de luta e resistência – Trabalhadoras da antiga fábrica Triumph TVI – 25 Jan. 

A indústria têxtil está a atingir os melhores resultados da última década RTP 1 – 25 Jan. 

Ministro diz que qualquer empresa pode ter apoio para creches ao sábado JN – 24 Jan 

Governo admite que venda da antiga Triumph não teve o "sucesso desejado" JN – 24 Jan 

Tribunal decreta insolvência da antiga Triumph JN – 24 Jan 

Bloco de Esquerda e PCP exigem respostas do Governo sobre a Triumph RTP 1 – 24 Jan. 

Trabalhadoras da Triumph foram recebidas no Palácio de Belém JN – 22 Jan 

Processo da Triumph já tem administradora de insolvência JN – 22 Jan 

http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/credores-mandam-a-ricon-para-liquidacao-por-unanimidade?ref=Ind%C3%BAstria_Destaque
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/credores-mandam-a-ricon-para-liquidacao-por-unanimidade?ref=Ind%C3%BAstria_Destaque
https://www.rtp.pt/noticias/economia/negociacoes-com-investidores-em-curso-para-salvar-empresas-da-ricon_n1055152
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/INFPORTALFERAIDOCARNAVALFEV2018.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/INFPORTALFERAIDOCARNAVALFEV2018.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/INFPORTALFERAIDOCARNAVALFEV2018.pdf
http://expresso.sapo.pt/economia/2018-01-29-Braco-de-ferro-com-a-Gant-fatal-para-a-Ricon
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/ricon-fecha-dia-31-e-ja-mandou-cartas-de-despedimento-aos-580-trabalhadores?ref=Ind%C3%BAstria_outros
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/ricon-fecha-dia-31-e-ja-mandou-cartas-de-despedimento-aos-580-trabalhadores?ref=Ind%C3%BAstria_outros
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/INF%20OCS%2029%20DE%20JANEIRO%20DE%202018.pdf
https://www.jn.pt/economia/interior/ministro-da-economia-revela-que-ha-investidores-interessados-na-triumph-9080571.html
https://www.jn.pt/economia/interior/textil-desportivo-a-procura-de-conquistar-o-mundo-9080612.html
https://www.noticiasaominuto.com/economia/945572/textil-e-vestuario-portugues-com-presenca-recorde-em-feira-em-munique
https://www.noticiasaominuto.com/economia/945071/depositar-filhos-nas-creches-e-tomar-partido-do-interesse-das-empresas
http://www.tvi24.iol.pt/videos/sociedade/um-exemplo-de-luta-e-resistencia/5a6b23520cf26606e899e056
https://www.rtp.pt/play/p4231/e327696/linha-da-frente
https://www.jn.pt/economia/interior/ministro-diz-que-qualquer-empresa-pode-ter-apoio-para-creches-ao-sabado-9072612.html
https://www.jn.pt/economia/interior/governo-admite-que-venda-da-antiga-triumph-nao-teve-o-sucesso-desejado-9071769.html
https://www.jn.pt/economia/interior/tribunal-decreta-insolvencia-da-antiga-triumph-9072494.html
https://www.rtp.pt/noticias/politica/bloco-de-esquerda-e-pcp-exigem-respostas-do-governo-sobre-a-triumph_a1054147
https://www.jn.pt/economia/interior/trabalhadoras-da-triumph-foram-recebidas-no-palacio-de-belem-9065741.html
https://www.jn.pt/economia/interior/trabalhadoras-da-triumph-vao-abrir-conta-solidaria-e-ja-tem-administradora-de-insolvencia-9066784.html
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Trabalhadores da Triumph em protesto entregam lingerie a ministro da 

Economia 

RTP – 18 Jan 

Trabalhadores da antiga Triumph entregam peça de lingerie ao Governo em 

protesto contra encerramento de fábrica 

RTP – 18 Jan. 

Trabalhadoras da Triumph deram cinto de ligas vermelho ao ministro da 

Economia 

JN - 18 Jan. 

Vigília na Triumph dura há mais de uma semana Abrilabril – 14 Jan 

Sindicalistas da CGTP visitam trabalhadores da Triumph Abrilabril – 12 Jan 

Parlamento apela à intervenção do Governo na antiga Triumph Abrilabril – 11 Jan 

Jerónimo de Sousa visita trabalhadores da Triumph Abrilabril – 10 Jan 

Delegação da ACT na antiga Triumph Abrilabril – 9 Jan 

Trabalhadoras da antiga Triumph na expectativa de decisão judicial Abrilabril – 9 Jan 

Alemães em greve por semana de 28 horas Revista Sábado – 9 Jan. 

Portugal é principal fornecedor europeu na feira alemã de têxteis-lar Heimtextil Dinheiro Vivo – 9 Jan. 

Trabalhadores da antiga Triumph em vigília à porta da fábrica RTP – 8 Jan. 

Trabalhadores da antiga Triumph tentam sensibilizar Governo e Marcelo Economia ao Minuto – 8 Jan 

Trabalhadoras da Triumph mantêm vigília para impedir saída de equipamento RTP1 – 7 Jan 

Trabalhadores da Triumph pedem ajuda J.N. 7 Jan. 

463 trabalhadores da antiga Triumph podem perder emprego devido a 

insolvência da fábrica 

Jornal Expresso – 7 Jan. 

Trabalhadores da antiga Triumph em vigília até ser declarada insolvência Jornal Público 6 Jan. 

Governo estuda certificado de igualdade de género para empresas Jornal Expresso – 6 Jan. 

Operários impedem saída de material da antiga Triumph RTP1 – 6 Jan 

Trabalhadores da antiga Triumph estão em vigília RTP1 – 6 Jan 

https://www.rtp.pt/noticias/economia/trabalhadores-da-triumph-em-protesto-entregam-lingerie-a-ministro-da-economia_v1052832
https://www.rtp.pt/noticias/economia/trabalhadores-da-triumph-em-protesto-entregam-lingerie-a-ministro-da-economia_v1052832
https://www.rtp.pt/noticias/economia/trabalhadores-da-antiga-triumph-entregam-peca-de-lingerie-ao-governo-em-protesto-contra-encerramento-de-fabrica_n1052864
https://www.rtp.pt/noticias/economia/trabalhadores-da-antiga-triumph-entregam-peca-de-lingerie-ao-governo-em-protesto-contra-encerramento-de-fabrica_n1052864
https://www.jn.pt/nacional/interior/trabalhadoras-da-triumph-junto-ao-conselho-de-ministros-9056895.html
https://www.jn.pt/nacional/interior/trabalhadoras-da-triumph-junto-ao-conselho-de-ministros-9056895.html
https://www.abrilabril.pt/trabalho/vigilia-na-triumph-dura-ha-mais-de-uma-semana
https://www.abrilabril.pt/trabalho/sindicalistas-da-cgtp-visitam-trabalhadores-da-triumph
https://www.abrilabril.pt/trabalho/parlamento-apela-intervencao-do-governo-na-antiga-triumph
https://www.abrilabril.pt/trabalho/jeronimo-de-sousa-visita-trabalhadores-da-triumph
https://www.abrilabril.pt/trabalho/delegacao-da-act-na-antiga-triumph
https://www.abrilabril.pt/trabalho/trabalhadoras-da-antiga-triumph-na-expectativa-de-decisao-judicial
http://www.sabado.pt/dinheiro/detalhe/alemaes-em-greve-por-semana-de-28-horas?ref=SEC_Destaques_dinheiro
https://www.dinheirovivo.pt/economia/portugal-e-principal-fornecedor-europeu-na-feira-alema-de-texteis-lar-heimtextil/
https://www.youtube.com/watch?v=CswRUC-3V2A
https://www.noticiasaominuto.com/economia/932706/trabalhadores-da-antiga-triumph-tentam-sensibilizar-governo-e-marcelo
https://www.rtp.pt/noticias/economia/trabalhadoras-da-triumph-mantem-vigilia-para-impedir-saida-de-equipamento_n1050589
https://www.jn.pt/economia/interior/trabalhadores-da-triumphpedem-ajuda-ao-governo-e-ao-presidente-da-republica-9030456.html
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-01-07-463-trabalhadores-da-antiga-Triumph-podem-perder-emprego-devido-a-insolvencia-da-fabrica
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-01-07-463-trabalhadores-da-antiga-Triumph-podem-perder-emprego-devido-a-insolvencia-da-fabrica
https://www.publico.pt/2018/01/06/economia/noticia/trabalhadores-da-antiga-triumph-em-vigilia-ate-empresa-ser-declarada-insolvente-1798362
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-01-06-Governo-estuda-certificado-de-igualdade-de-genero-para-empresas
https://www.rtp.pt/noticias/pais/operarios-impedem-saida-de-material-da-antiga-triumph_a1050347
https://www.rtp.pt/noticias/economia/trabalhadores-da-antiga-triumph-estao-em-vigilia_v1050409
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Trabalhadores da antiga Triumph continuam vigília até concretização da 

insolvência 

RTP1 – 6 Jan 

Alemanha dá direito às mulheres de saber quanto ganham os homens Jornal Público – 5 Jan 

Trabalhadores da antiga Triumph tentam impedir saída de material da fábrica Jornal Público – 5 Jan. 

Têxtil e Vestuário na linha da frente das exportações Jornal T – 4 Jan. 

O que vai mudar nas leis do trabalho? Travão na contratação a termo Jornal Público – 27 Dez. 

Salários em atraso na antiga Triumph SIC 22 Dez. 

PS preocupado com plano de reestruturação da antiga Triumph que põe em 

causa 150 empregos 

DN – Dez. 

150 postos de trabalho em risco na antiga fábrica da Triumph Economia On-Line Dez. 

Trabalhadores da antiga Triumph pedem "acesso a fonte de subsistência" LUSA – 21 Dez. 

Governo coloca-se à margem dos problemas na antiga fábrica da Triumph Jornal de Negócios -21 Dez.  

Protesto contra salários em atraso e despedimentos na Têxtil Gramax CGTP-IN – 21 Dez. 

Está a aumentar o fosso entre ricos e pobres RTP – 18 Dez. 

Qual o futuro da indústria têxtil em Portugal? Jornal Público – 15 Dez. 

  

Exportações de têxtil e vestuário devem bater recorde em 2017 Jornal de Negócios – 15 Dez 

Qual o futuro da indústria têxtil em Portugal? Jornal Público – 15 Dez. 

Antiga fábrica da Triumph prevê despedir 150 trabalhadores em Loures Jornal de Negócios – 12 Dez 

Gramax investe um milhão de euros na antiga fábrica da Triumph Jornal de Negócios – 4 Jan. 

Gestor de insolvência da "holding" do BES à frente da dona da Gant em Portugal Jornal de Negócios – 12 Dez 

Sindicato têxtil teme "tragédia social" se Ricon fechar portas Jornal de Negócios – 12 Dez 

Dona da Gant em Portugal à beira da falência com 800 empregos em risco Jornal de Negócios – 12 Dez 

https://www.rtp.pt/noticias/economia/trabalhadores-da-antiga-triumph-continuam-vigilia-ate-concretizacao-da-insolvencia_n1050375
https://www.rtp.pt/noticias/economia/trabalhadores-da-antiga-triumph-continuam-vigilia-ate-concretizacao-da-insolvencia_n1050375
https://www.publico.pt/2018/01/05/culto/noticia/igualdade-salarial-alemanha-1798209?page=%2F&pos=2&b=stories_a
https://www.publico.pt/2018/01/05/economia/noticia/trabalhadores-da-antiga-triumph-tentam-impedir-saida-de-material-da-fabrica-1798340
http://jornal-t.pt/noticia/textil-e-vestuario-na-linha-da-frente-das-exportacoes/
https://www.publico.pt/2017/12/27/economia/noticia/o-que-vai-mudar-nas-leis-do-trabalho-1797206
https://www.facebook.com/cgtp.portugal/videos/10156029018417915/?hc_ref=ARRVTB3wQaU5pHMIer-BkGOZ66mhdB8q6nArIJIcZnqIcgkMwab-BvP9BIeEQNaJRN0&fref=nf
https://www.dn.pt/lusa/interior/ps-preocupado-com-plano-de-reestruturacao-da-antiga-triumph-que-poe-em-causa-150-empregos-8980568.html
https://www.dn.pt/lusa/interior/ps-preocupado-com-plano-de-reestruturacao-da-antiga-triumph-que-poe-em-causa-150-empregos-8980568.html
https://eco.pt/2017/12/12/150-postos-de-trabalho-em-risco-na-antiga-fabrica-da-triumph/
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/industria/detalhe/governo-coloca-se-a-margem-dos-problemas-na-antiga-fabrica-da-triumph?ref=Ind%C3%BAstria_outros
http://www.cgtp.pt/accao-e-luta-geral/11405-protesto-contra-salarios-em-atraso-e-despedimentos-na-textil-gramax
https://www.rtp.pt/noticias/economia/esta-a-aumentar-o-fosso-entre-ricos-e-pobres_v1047100
https://www.publico.pt/2017/12/15/culto/noticia/qual-o-futuro-da-industria-de-moda-em-portugal-1796015
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/exportacoes-de-textil-e-vestuario-devem-bater-recorde-em-2017?ref=Ind%C3%BAstria_outros
https://www.publico.pt/2017/12/15/culto/noticia/qual-o-futuro-da-industria-de-moda-em-portugal-1796015
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/industria/detalhe/antiga-fabrica-da-triumph-preve-despedir-150-trabalhadores-em-loures?ref=DET_relacionadas
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/industria/detalhe/gramax-investe-um-milhao-de-euros-na-antiga-fabrica-da-triumph?ref=DET_relacionadas
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/gestor-de-insolvencia-da-holding-do-bes-a-frente-da-dona-da-gant-em-portugal?ref=DET_relacionadas
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/industria/detalhe/sindicato-textil-teme-tragedia-social-se-ricon-fechar-portas?ref=DET_relacionadas
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/industria/detalhe/dona-da-gant-em-portugal-a-beira-da-falencia-com-800-empregos-em-risco?ref=industria_maislidas
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Facol investe 6,4 milhões numa nova fábrica em Famalicão Jornal de Negócios – 11 Dez 

Associação Têxtil: “Ricon fez incursões por negócios laterais que não foram bem-

sucedidas” 

Jornal de Negócios – 7 Dez 

A montagem da rede comercial da Gant foi a primeira grande tarefa de Pedro Silva do 

grupo Ricon. 

Jornal T – 19 Abril 

O aumento dos salários é um investimento com retorno garantido CGTP/IN – 27 Nov. 

Não nos podemos acomodar, alerta Paulo Vaz Jornal T – 27 Nov 

Riopele usa gordura das carnes nos tecidos para neutralizar cheiros Jornal de Negócios – 23 Nov. 

Patrão fecha terceira fábrica de calçado sem avisar trabalhadores Jornal de Negócios – 22 – Nov. 

Roadmap da ATP prevê 7 mil milhões de exportações Jornal T – 22 Nov. 

Famalicão representa 10% das exportações Jornal T – 21 Nov. 

A. Sampaio & Filhos nomeada para prémio em Paris Jornal T – 20 Nov. 

Valérius debate Economia Circular e cria bolsa de investigação Jornal T – 20 Nov 

Homens ganham mais 17,8% do que as mulheres em Portugal Jornal Expresso – 20 Nov 

Desempregados de longa duração vão esperar menos para aceder a apoio Dinheiro Vivo – 15 Nov. 

Portugal foi bem sucedido na reindustrialização têxtil Jornal T – 13 Nov. 

Portugal no fundo da tabela da igualdade de género, em 21º na Europa a 28 Observador – 11 Nov. 

10 medidas urgentes para a igualdade salarial entre mulheres e homens CGTP/IN -2 Nov. 

RIOPELE: 90 ANOS, 90 EUROS Jornal T – 2 Nov. 

Governo vai aprovar "brevemente" lei para promover igualdade salarial Noticias ao Minuto – 27 Out. 

Assédio e atropelo à dignidade humana na Lanifato CGTP/IN – 24 OUT. 

Empresa de Belmonte submete trabalhadores a uma pressão insuportável Rádio Covilhã – 24 Out. 

Sindicato denuncia assédio moral numa empresa de confeções de Belmonte Diário de Noticias – 24 Out. 

http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/facol-investe-64-milhoes-numa-nova-fabrica-em-famalicao
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/associacao-textil-ricon-fez-incursoes-por-negocios-laterais-que-nao-foram-bem-sucedidas?ref=DET_relacionadas
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/associacao-textil-ricon-fez-incursoes-por-negocios-laterais-que-nao-foram-bem-sucedidas?ref=DET_relacionadas
http://jornal-t.pt/entrevista/pedro-silva/
http://jornal-t.pt/entrevista/pedro-silva/
http://www.cgtp.pt/cgtp-in/areas-de-accao/accao-reivindicativa/11304-o-aumento-dos-salarios-e-um-investimento-com-retorno-garantido
http://jornal-t.pt/noticia/nao-nos-podemos-acomodar-alerta-paulo-vaz/?utm_source=Lista+Selectiva&utm_campaign=8cde5f0027-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_27&utm_medium=email&utm_term=0_39a6fcb7bd-8cde5f0027-36936411
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/riopele-usa-gordura-das-carnes-nos-tecidos-para-neutralizar-cheiros?ref=Empresas_Destaque
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/patrao-fecha-terceira-fabrica-de-calcado-em-nove-anos-sem-avisar-trabalhadores?ref=Economia_outros
http://jornal-t.pt/noticia/roadmap-da-atp-preve-7-mil-milhoes-de-exportacoes/
http://jornal-t.pt/noticia/famalicao-representa-10-das-exportacoes/
http://jornal-t.pt/noticia/a-sampaio-e-filhos-nomeada-para-premio-em-paris/
http://jornal-t.pt/noticia/valerius-debate-economia-circular-e-cria-bolsa-de-investigacao/
http://expresso.sapo.pt/economia/2017-11-20-Homens-ganham-mais-178-do-que-as-mulheres-em-Portugal
https://www.dinheirovivo.pt/economia/desempregados-de-longa-duracao-vao-esperar-menos-para-aceder-a-apoio/
http://jornal-t.pt/noticia/portugal-foi-bem-sucedido-na-reindustrializacao-textil/
http://observador.pt/2017/10/11/portugal-no-fundo-da-tabela-da-igualdade-de-genero-em-21o-na-europa-a-28/
http://www.cgtp.pt/informacao/comunicacao-sindical/11201-10-medidas-urgentes-para-a-igualdade-salarial-entre-mulheres-e-homens-2
http://jornal-t.pt/noticia/riopele-90-anos-90-euros/
https://www.noticiasaominuto.com/economia/890151/governo-vai-aprovar-brevemente-lei-para-promover-igualdade-salarial
http://www.cgtp.pt/accao-e-luta-geral/11168-assedio-e-atropelo-a-dignidade-humana-na-lanifato
http://radio-covilha.pt/2017/10/sociedade/empresa-de-belmonte-submete-trabalhadores-a-uma-pressao-insuportavel/
https://www.dn.pt/lusa/interior/sindicato-denuncia-assedio-moral-numa-empresa-de-confecoes-de-belmonte-8866776.html
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Lanifato: onde se controla a ida à casa de banho Abrilabil.pt – 24 Out.. 

Como se resolve o drama da falta de costureiras? Jornal T – 24 Set. 

Exportações do têxtil e vestuário aumentam 4,3% até Julho Jornal Público – 8 Set. 

INDITEX dá trabalho a sete vezes mais portugueses do que a espanhóis Jornal T – 30 Agosto 

Convite – 13º Congresso da FESETE – Dia 6 de Julho, no Porto FESETE - Junho 

Secretário Geral da CGTP pediu aumentos de salários no sector têxtil em Guimarães Guimarães Digital – 17 de Junho 

Líder da CGTP defende que indústria têxtil tem de “sair do salário mínimo” Dinheiro Vivo – 17 de Junho 

CGTP defende que indústria têxtil tem de "sair do salário mínimo"  CM 17 de Junho 

Capacitar para os direitos - por Carvalho da Silva JN 4 de Junho  

Trabalhadoras portuguesas têm mais habilitações que os homens, ganham menos SIC Notcias 2 de Junho 

Campeão de peúgas de Famalicão ganha meias anti-entorse Jornal de Negócios 30 de Maio 

Maior produtor de calçado estreia-se nos chinelos de cortiça Jornal de Negócios 29 de Maio 

Portarias que alargam aumentos salariais serão publicadas em 35 dias Jornal Publico – 25 de Maio 

Programa da RTP - Linha da Frente - Operação Fora de Horas - Denuncia 

ECONOMIA PARALELA - Material Contrafeito – TVC 

RTP Noticias – 20 de Maio 

Desistart muda-se para Cortegaça e investe dois milhões Jornal T – 10 de Maio 

Exportações têxteis crescem quase 18% em Março Jornal T – 10 de Maio 

Malhinter aposta no private label Jornal T – 5 de Maio 

Tintex investe 1,5 milhões em fábrica de tricotagem de malhas Jornal T – 4 de Maio 

Coindu fornece assentos para o SUV Lamborghini Urus Jornal T – 3 de Maio 

Exportações do calçado em alta com Angola a crescer 190% Jornal de Negócios - Abril 

No País dos Chapéus - FEPSA Revista Magazine – 23 Abril  

Como a Indústria do Calçado deu o Exemplo  (Acordo do CCT) Jornal Expresso – 22 de Abril 

https://www.abrilabril.pt/trabalho/lanifato-onde-se-controla-ida-casa-de-banho
http://jornal-t.pt/pergunta/como-se-resolve-o-drama-da-falta-de-costureiras/
https://www.publico.pt/2017/09/08/economia/noticia/exportacoes-do-textil-e-vestuario-aumentam-43-ate-julho-1784801
http://jornal-t.pt/noticia/inditex-da-trabalho-a-sete-vez-mais-portugueses-do-que-a-espanhois/
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/OCSOCIAL.pdf
http://www.guimaraesdigital.com/noticias/68527/secretario-geral-da-cgtp-pediu-aumentos-de-salarios-no-sector-textil-em-guimaraes
https://www.dinheirovivo.pt/economia/lider-da-cgtp-defende-que-industria-textil-tem-de-sair-do-salario-minimo/
http://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/cgtp-defende-que-industria-textil-tem-de-sair-do-salario-minimo
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/artigo.pdf
http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2017-06-02-Trabalhadoras-portuguesas-tem-mais-habilitacoes-que-os-homens-mas-ganham-menos
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/campeao-de-peugas-de-famalicao-ganha-meias-anti-entorse?ref=Ind%C3%BAstria_outros
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/industria/detalhe/maior-produtor-de-calcado-estreia-se-nos-chinelos-de-cortica?ref=Ind%C3%BAstria_outros
https://www.publico.pt/2017/05/25/economia/noticia/portarias-que-alargam-aumentos-salariais-serao-publicadas-em-35-dias-1773441
http://www.rtp.pt/play/p3032/e289528/linha-da-frente
http://www.rtp.pt/play/p3032/e289528/linha-da-frente
http://jornal-t.pt/noticia/desistart-muda-se-para-cortegaca-e-investe-dois-milhoes/
http://jornal-t.pt/noticia/exportacoes-texteis-cresceram-quase-18-em-marco/?utm_source=Lista+Selectiva&utm_campaign=011e8b8381-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_10&utm_medium=email&utm_term=0_39a6fcb7bd-011e8b8381-36936411
http://jornal-t.pt/noticia/malhinter-aposta-no-private-label/
http://jornal-t.pt/noticia/tintex-investe-15-milhoes-em-fabrica-de-tricotagem-de-malhas/
http://jornal-t.pt/noticia/coindu-fornece-assentos-para-o-suv-lamborghini-urus/
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/exportacoes-do-calcado-em-alta-com-angola-a-crescer-190?ref=DET_relacionadas
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/noticias/artREVISTAMAGAZINESOBRECHAPEUS.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/noticias/NOTICAJORNALEXPRESSOACORDOCALCADO.pdf
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Calçado fecha contrato coletivo histórico APICCAPS – 18 Abril 

Setor do calçado decide terminar com diferenças salariais entre homens e 

mulheres 

TV’s – 18 Abril 

António Costa saúda "acordo histórico" no setor do calçado e destaca 

contratação coletiva 

Sapo 24 – 18 Abril 

Discriminação salarial entre homens e mulheres “empobrece a economia” Dinheiro Vivo – 18 Abril 

Indústria do calçado assegura igualdade salarial entre géneros Jornal Económico – 18 Abril 

Salários. Há mais de 150 anos que as mulheres lutam pela igualdade Jornal I – 18 Abril 

Igualdade salarial entre homens e mulheres promove a justiça, diz ministro RTP3 – 18 Abril 

Salários iguais para mulheres e homens no setor do calçado Jornal de Noticia s- 18 Abril 

Novo contrato coletivo de trabalho no calçado garante salários iguais Economia ao Minuto – 18 Abril 

Acordo acaba com diferenças salariais de género no sector do calçado RTP – 18  Abril 

Igualdade de género nos salários do calçado Jornal Publico – 18 Abril 

Mulheres vão ganhar tanto como os homens na indústria do calçado Jornal de Negócios – 17 Abril  

Governo vai penalizar empresas que não cumpram igualdade salarial entre 

homens e mulheres 

RTP – 17 Abril 

Salários no calçado vão crescer 3,45% sem diferença de género Dinheiro Vivo – 17 Abril 

Medidas na calha contra desigualdades salariais entre homens e mulheres Economia ao Minuto – 17 Abril 

A fractura exposta na indústria “mais sexy da Europa” Jornal Publico – 17 de Abril 

Estado prepara penalizações para empresas que paguem menos a mulheres 

que homens 

Jornal Expresso – 17 de Abril 

Estado poderá penalizar quem pagar menos às mulheres Jornal Publico – 17 Abril 

Têxtil e calçado. As indústrias sexy de Portugal que estão a pôr o país na 

moda 

Jornal Expresso – 16 de Abril 

Exportações do calçado em alta com Angola a crescer 190% Jornal de Negócios – 13 Abril 

http://www.portugueseshoes.pt/News/?id=2415&t=Calcado_fecha_contrato_coletivo_historico
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/LINK%20Tv.htm
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/LINK%20Tv.htm
http://24.sapo.pt/atualidade/artigos/antonio-costa-sauda-acordo-historico-no-setor-do-calcado-e-destaca-contratacao-coletiva#_swa_cname=sapo24_share&_swa_cmedium=web&_swa_csource=facebook&utm_source=facebook&utm_medium=web&utm_campaign=sapo24_share
http://24.sapo.pt/atualidade/artigos/antonio-costa-sauda-acordo-historico-no-setor-do-calcado-e-destaca-contratacao-coletiva#_swa_cname=sapo24_share&_swa_cmedium=web&_swa_csource=facebook&utm_source=facebook&utm_medium=web&utm_campaign=sapo24_share
https://www.dinheirovivo.pt/economia/discriminacao-salarial-entre-homens-e-mulheres-empobrece-a-economia/
http://www.jornaleconomico.sapo.pt/noticias/industria-do-calcado-assegura-igualdade-salarial-entre-generos-147529
https://ionline.sapo.pt/artigo/558749/salarios-ha-mais-de-150-anos-que-as-mulheres-lutam-pela-igualdade?seccao=Dinheiro_i
https://www.rtp.pt/noticias/economia/igualdade-salarial-entre-homens-e-mulheres-promove-a-justica-diz-ministro_v995990
http://www.jn.pt/economia/interior/salarios-iguais-para-mulheres-e-homens-no-setor-do-calcado-6227392.html
https://www.noticiasaominuto.com/economia/777917/novo-contrato-coletivo-de-trabalho-no-calcado-garante-salarios-iguais
https://www.rtp.pt/noticias/economia/acordo-acaba-com-diferencas-salariais-de-genero-no-sector-do-calcado_v995944
https://www.publico.pt/2017/04/17/economia/noticia/igualdade-de-genero-nos-salarios-do-calcado-1769061
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/mulheres-vao-ganhar-tanto-como-os-homens-na-industria-do-calcado?ref=Ind%C3%BAstria_outros
https://www.rtp.pt/noticias/pais/governo-vai-penalizar-empresas-que-nao-cumpram-igualdade-salarial-entre-homens-e-mulheres_a995693
https://www.rtp.pt/noticias/pais/governo-vai-penalizar-empresas-que-nao-cumpram-igualdade-salarial-entre-homens-e-mulheres_a995693
https://www.dinheirovivo.pt/economia/salarios-no-calcado-vao-crescer-345-sem-diferenca-genero/
https://www.noticiasaominuto.com/economia/777271/medidas-na-calha-contra-desigualdades-salariais-entre-homens-e-mulheres
https://www.publico.pt/2017/04/17/economia/noticia/a-fractura-exposta-na-industria-mais-sexy-da-europa-1768822
http://expresso.sapo.pt/revista-de-imprensa/2017-04-17-Estado-prepara-penalizacoes-para-empresas-que-paguem-menos-a-mulheres-que-homens
http://expresso.sapo.pt/revista-de-imprensa/2017-04-17-Estado-prepara-penalizacoes-para-empresas-que-paguem-menos-a-mulheres-que-homens
https://www.publico.pt/2017/04/17/politica/noticia/exclusao-de-contratos-com-o-estado-podera-penalizar-desigualdade-salarial-de-genero-1768933
http://expresso.sapo.pt/economia/2017-04-10-Textil-e-calcado.-As-industrias-sexy-de-Portugal-que-estao-a-por-o-pais-na-moda
http://expresso.sapo.pt/economia/2017-04-10-Textil-e-calcado.-As-industrias-sexy-de-Portugal-que-estao-a-por-o-pais-na-moda
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/exportacoes-do-calcado-em-alta-com-angola-a-crescer-190?ref=Ind%C3%BAstria_outros
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Trabalhadores da TRÈVES Conquistam Melhores Salários! FESETE – 11 de Abril 

A Luta dos Trabalhadores da produção da empresa TREVES continua FESETE – 10 de Abril 

CGTP participa na Semana de Luta Reivindicativa no sector têxtil, vestuário e calçado 

promovida pela FESETE 
RTP 3 – 7 de Abril  

Trabalhadoras da HUBER TRICTO exigem aumento salarial de 40€  SIC Noticias – 7 de Abril 

Trabalhadoras da Huber Tricot  estão em Greve FESETE – 7 de Abril 

Fileira do calçado exportou 2,25 mil milhões em 2016 
Jornal de Negócios – 7 Abril 

Arménio Carlos pede melhores salários em empresa de roupa interior Noticias ao Minuto – 7 de Abril 

Trabalhadores da produção da empresa TREVES em CESAR estão em greve... FESETE – 7 de Abril de 2017 

Secretário Geral da CGTP/IN na Semana de Luta Reivindicativa dos TVC FESETE 3 de Abril 

Semana de Luta Reivindicativa nos TVC de 3 a 7 de Abril FESETE 3 de Abril 

Empresa de confecções Toque Latino em Penafiel encerra de forma ilicita SINPICVAT – 3 de Abril 

Canadá "livre" e EUA dos "velhos tempos" ajudam têxteis … 2017 Jornal de Negócios – 13 Março 

Exportações do têxtil e vestuário português sobem 6,3% em janeiro  Lusa – 13 Março 

Uma indústria sexy: como o mundo se apaixonou pelo nosso calçado Expresso – 9 Março 

Governo quer acelerar portarias de extensão ECO-Economia on line – 17 Fev. 

Governo vai acelerar publicação de portarias que sobem salários Jornal de Negócios – 17 Fev. 

Calçado vai ter 49 milhões para entrar na indústria digital Jornal Publico – 13Fev. 

Setor têxtil nacional exportou mais de cinco mil milhões de euros em 2016 Porto Canal – 13 Fev. 

Calçado vai ter 49 milhões para entrar na indústria digital Jornal Público – 13 Fev. 

Atores mundiais do têxtil e vestuário debatem no Porto estado da indústria RTP – 13 Fev 

Calçado criou quase 10 mil novos postos de trabalho Dinheiro Vivo – 13 Fev. 

Calçado tem 49 milhões para a indústria 4.0 Expresso-Economia  – 12 Fev 

Calçado português deslumbra em Milão RTP – 12 Fev. 

http://fesete.pt/portal/index.php/resultados-da-intervencao-sindical
http://fesete.pt/portal/
http://fesete.pt/portal/
http://fesete.pt/portal/
http://sicnoticias.sapo.pt/economia/2017-04-07-Trabalhadoras-de-fabrica-textil-exigem-aumento-salarial
http://fesete.pt/portal/
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/fileira-do-calcado-exportou-225-mil-milhoes-em-2016?ref=Ind%C3%BAstria_outros
https://www.noticiasaominuto.com/pais/772061/armenio-carlos-pede-melhores-salarios-em-empresa-de-roupa-interior
http://fesete.pt/portal/
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/INOCS5aBRILjornada%20de%20luta.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/imprensa/SemanadeLut%20ReivindicativanosTVC.pdf
http://sinpicvat.com/
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/industria/detalhe/canada-livre-e-eua-dos-velhos-tempos-ajudam-texteis-no-arranque-de-2017?ref=Ind%C3%BAstria_outros
https://www.rtp.pt/noticias/economia/exportacoes-do-textil-e-vestuario-portugues-sobem-63-em-janeiro-e-somam-446me_n988519
http://expresso.sapo.pt/multimedia/259/2017-03-09-Uma-industria-sexy-como-o-mundo-se-apaixonou-pelo-nosso-calcado
https://www.eco.pt/2017/02/17/governo-admite-acelerar-portarias-de-extensao/
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/governo-vai-acelerar-publicacao-de-portarias-que-sobem-salarios
https://www.publico.pt/2017/02/13/economia/noticia/calcado-vai-ter-49-milhoes-para-entrar-na-industria-digital-1761788
http://portocanal.sapo.pt/noticia/114647
https://www.publico.pt/2017/02/13/economia/noticia/calcado-vai-ter-49-milhoes-para-entrar-na-industria-digital-1761788
http://www.rtp.pt/noticias/economia/atores-mundiais-do-textil-e-vestuario-debatem-no-porto-estado-da-industria_n982458
https://www.dinheirovivo.pt/empresas/calcado-criou-quase-10-mil-novos-postos-de-trabalho/
http://expresso.sapo.pt/economia/2017-02-12-Calcado-tem-49-milhoes-para-a-industria-4.0
http://www.rtp.pt/noticias/economia/calcado-portugues-deslumbra-em-milao_v982488
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Sector do calçado tem 49 milhões para investir na indústria 4.0 Jornal de Negócios – 12 Fev 

Ministro da Economia garante que Portugal continua a crescer RTP – 12 Fev. 

Têxteis recuperam para níveis de 2001 Expresso-Economia  – 11 Fev 

Calçado: 7 anos de recordes Expresso-Economia  – 11 Fev 

Três coisas que tem de saber sobre a indústria portuguesa de calçado Expresso-Economia  – 11 Fev 

Governo contra fim da caducidade na contratação coletiva ECO-Economia On line – 10 Fev. 

Ouro das Exportações vai para o Vestuário Jornal T – 10 Fev. 

Exportações têxteis nacionais ultrapassaram os cinco mil milhões de euros RTP – 10 Fev. 

Greve contra salários e atraso na Contrastêxtil Unipessoal Lda. FESETE 9 – Fev. 

Exportações têxteis ultrapassaram em 2016 os 5 mil milhões de euros RTP – 9 Fev. 

Exportações portuguesas de calçado renovam máximo histórico em 2016 RTP – 9 Fev. 

Têxteis exportam €5,063 mil milhões e antecipam em 4 anos …. Expresso-Economia  – 9 Fev. 

Exportações portuguesas de calçado renovam máximo histórico Noticias ao Minuto – 9 Fev. 

Exportações de têxteis e vestuário crescem e superam as expectativas Noticias ao Minuto  – 9 Fev. 

Exportações de calçado renovam máximo histórico Jornal de Noticias 9 Fev. 

Tecidos portugueses “desviam” encomendas da Turquia Jornal de Negócios 08. Fev. 

A evolução do sector têxtil e do vestuário em 50 segundos Jornal de Negócios 08. Fev. 

Indústria têxtil nacional bateu recordes de exportações em 2016 RTP – 7 Fev. 

Têxtil continua a contribuir para criar novos postos de trabalho no país Economia ao Minuto – 2 Fev. 

Portuguesa Tintex junta cortiça às suas malhas e vence prémio na Alemanha Expresso - Economia– 1 Fev. 

Têxtil continua a contribuir para criar novos postos de trabalho no país Economia ao Minuto – 27 Jan. 

Gabor emprega 1.400 e procura mais 50 para Barcelos Jornal de Negócios – 27 Jan. 

http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/industria/detalhe/sector-do-calcado-tem-49-milhoes-para-investir-na-industria-40?ref=Ind%C3%BAstria_outros
http://www.rtp.pt/noticias/economia/ministro-da-economia-garante-que-portugal-continua-a-crescer_v982521
http://expresso.sapo.pt/economia/2017-02-11-Texteis-recuperam-para-niveis-de-2001
http://expresso.sapo.pt/economia/2017-02-11-Calcado-7-anos--de-recordes
http://expresso.sapo.pt/economia/2017-02-11-Tres-coisas-que-tem-mesmo-de-saber-sobre-a-industria-portuguesa-de-calcado
https://www.eco.pt/2017/02/10/governo-contra-fim-da-caducidade-na-contratacao-coletiva-defendida-por-pcp-be-e-pev/
http://jornal-t.pt/noticia/medalha-de-ouro-para-o-vestuario-nas-exportacoes/
http://www.rtp.pt/noticias/economia/exportacoes-texteis-nacionais-ultrapassaram-os-cinco-mil-milhoes-de-euros_v982125
http://fesete.pt/portal/
http://www.rtp.pt/noticias/economia/exportacoes-texteis-ultrapassaram-em-2016-os-5-mil-milhoes-de-euros_v981986
http://www.rtp.pt/noticias/economia/exportacoes-portuguesas-de-calcado-renovam-maximo-historico-em-2016_n981880
http://expresso.sapo.pt/economia/2017-02-09-Texteis-exportam-5063-mil-milhoes-e-antecipam-em-4-anos-previsoes-de-cenario-de-ouro
https://www.noticiasaominuto.com/economia/738761/exportacoes-portuguesas-de-calcado-renovam-maximo-historico
https://www.noticiasaominuto.com/economia/738806/exportacoes-de-texteis-e-vestuario-crescem-e-superam-as-expectativas
http://www.jn.pt/economia/interior/exportacoes-de-calcado-renovam-maximo-historico-5658230.html
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/industria/detalhe/tecidos-portugueses-desviam-encomendas-da-turquia?ref=DET_relacionadas
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/industria/detalhe/a-evolucao-do-sector-textil-e-do-vestuario-em-50-segundos?ref=Ind%C3%BAstria_Destaque
http://www.rtp.pt/noticias/economia/industria-textil-nacional-bateu-recordes-de-exportacoes-em-2016_v981270
https://www.noticiasaominuto.com/economia/734580/textil-continua-a-contribuir-para-criar-novos-postos-de-trabalho-no-pais
http://expresso.sapo.pt/economia/2017-02-01-Portuguesa-Tintex-junta-cortica-as-suas-malhas-e-vence-premio-na-Alemanha
https://www.noticiasaominuto.com/economia/734580/textil-continua-a-contribuir-para-criar-novos-postos-de-trabalho-no-pais
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/gabor-emprega-1400-e-procura-mais-50-para-barcelos?ref=Ind%C3%BAstria_outros
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Trabalhadores da Valindo Têxteis suspendem contratos e exigem auditoria   FESETE – 27 Jan. 

Trabalhadores da Crafpor suspendem contrato por falta de pagamento dos salários FESETE – 27 Jan. 

Robots no futuro da confeção - Portugal Têxtil - 26 Jan 

Salários abaixo do mínimo no Reino Unido Portugal Têxtil - 26 Jan 

Têxtil quer exportar cem milhões para América Latina DN – 23 Jan. 

Máquinas de Futuro  Portugal Têxtil  - 20 Jan. 

Os desafios da ITV no Bangladesh  Portugal Têxtil - 20 Jan. 

ITV do Paquistão recebe apoio  Portugal Têxtil - 19 Jan. 

Indústria têxtil portuguesa com reconhecimento internacional Jornal Delães – 11 Jan. 

Trabalhadores da VALINDO-TÊXTEIS, SA, em greve FESETE – 16 Jan 

Indústria têxtil portuguesa com reconhecimento internacional Jornal Delães.pt – 16 Jan. 

Calçado português invade GDS  Portugal Têxtil - 16 Jan. 

Ano de vitórias  Portugal Têxtil - 11 Jan 

Paredes de Coura registou o maior crescimento de exportações da região norte  RTP – 11 Jan. 

Têxteis portugueses a caminho do recorde absoluto  Revista Visão – 11 Jan. 

Feira de têxteis de Frankfurt começa hoje com 81 empresas portuguesas  Noticias ao Minuto – 10 Jan 

Centenas de empresas lusas de calçado promovem-se em 16 países este ano Noticias ao Minuto – 10 Jan 

Exportações da ITV em alta  Jornal Têxtil - 9 Jan. 

Marcha de protesto de trabalhadores da Valindo Têxtil  RTP – 6 Jan 

Trabalhadores da "Valindo Têxteis" sentem-se humilhados pela empresa RTP 6 jan 

Gramax investe um milhão de euros na antiga fábrica da Triumph – Jornal de Negócios – 4/ jan 

Gramax Capital analisa novos investimentos em Portugal  Jornal de Negocio - 4 Jan 

Novo dono da antiga fábrica da Triumph vai investir 1 milhão  Dinheiro Vivo – 4 Jan 

http://fesete.pt/portal/docs/pdf/imprensa/INFTRABVALINDO.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/imprensa/TrabCRAFPOR.pdf
http://www.portugaltextil.com/robots-no-futuro-da-confecao/
http://www.portugaltextil.com/salarios-abaixo-do-minimo-no-reino-unido/
http://www.dn.pt/dinheiro/interior/textil-quer-exportar-cem-milhoes-para-america-latina-5623158.html
http://www.portugaltextil.com/maquinas-de-futuro-9/
http://www.portugaltextil.com/os-desafios-da-itv-no-bangladesh/
http://www.portugaltextil.com/itv-do-paquistao-recebe-apoio/
http://www.delas.pt/industria-textil-portuguesa-com-reconhecimento-internacional/
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/Noticias%20sobre%20trab.daValindo.pdf
http://www.delas.pt/industria-textil-portuguesa-com-reconhecimento-internacional/
http://www.portugaltextil.com/calcado-portugues-invade-gds/
http://www.portugaltextil.com/ano-de-vitorias/
http://www.rtp.pt/noticias/economia/paredes-de-coura-registou-o-maior-crescimento-de-exportacoes-da-regiao-norte_v975175
http://visao.sapo.pt/actualidade/economia/2017-01-09-Texteis-portugueses-a-caminho-do-recorde-absoluto
https://www.noticiasaominuto.com/economia/719951/feira-de-texteis-de-frankfurt-comeca-hoje-com-81-empresas-portuguesas
https://www.noticiasaominuto.com/economia/720448/centenas-de-empresas-lusas-de-calcado-promovem-se-em-16-paises-este-ano
http://www.portugaltextil.com/exportacoes-da-itv-em-alta/
https://www.youtube.com/watch?v=3yJgLli8TsU
http://www.rtp.pt/noticias/pais/trabalhadores-da-valindo-texteis-sentem-se-humilhados-pela-empresa_v974021
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/industria/detalhe/gramax-investe-um-milhao-de-euros-na-antiga-fabrica-da-triumph?ref=industria_maislidas
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/industria/detalhe/gramax-capital-analisa-novos-investimentos-em-portugal?ref=industria_maislidas
https://www.dinheirovivo.pt/empresas/novo-dono-da-antiga-fabrica-da-triumph-vai-investir-1-milhao/


 
 
 
 
 
 
 
 

2017-2018 
 

 

 

10 

Vietname prospera sem TPP  Portugal Têxtil - 3 Jan 

Horas a mais no trabalho: “Estamos passivamente a aceitar um novo tipo de 

esclavagismo” 

Expresso Nov. 2016 
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