Data: 27/06/2022
Assunto:

AOS ORGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CONCENTRAÇÃO de Dirigentes Sindicais e Trabalhadores Têxteis e
Vestuário em Vila Nova de Famalicão, dia 28 de Junho, às 10h30

Exmºs Senhores:
A ATP-Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, mantém os salários dos trabalhadores congelados
nos últimos 11 anos, de 20212 a 2022, e continua a apelar à eliminação dos direitos laborais
superiores ao Código do Trabalho, dos quais destacamos, feriados de carnaval e municipal,
majoração das férias, valor do trabalho suplementar, trabalho nocturno e regime de turnos, subsídio de
amas e infantários e Comissões de Higiene e Saúde no Trabalho. Hoje milhares de trabalhadores de
diferentes profissões, têm como salário base mínimo contratual o Salário Mínimo Nacional de 705
euros. Estamos perante uma Associação Patronal que recusa praticar o diálogo social e a negociação
colectiva, que em 2015 impôs unilateralmente a caducidade de todos os Contratos Colectivos de
Trabalho negociados, que apela à concorrência desleal com as empresas filiadas noutras Associações
Patronais dos mesmos sectores, Têxteis e Vestuário, as quais vêm negociando os Contratos
Colectivos de Trabalho e respectivos salários.
A FESETE e os seus Sindicatos filiados consideram que a ATP e suas empresas filiadas que recusam
o diálogo social, não respeitam o direito Constitucional e legal dos Sindicatos, a contratação colectiva
e praticam a concorrência desleal com base nos baixos salários e no retrocesso dos direitos laborais,
não devem ter direitos aos apoios públicos, nacionais e europeus, nem a incentivos de natureza fiscal.

Para denunciarmos estas graves práticas da ATP e exigirmos medidas do Governo, a
FESETE e os seus Sindicatos filiados vão realizar no dia 28 de Junho, terça-feira, pelas
10h30, uma CONCENTRAÇÃO junto à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão,
seguida de deslocação à sede da ATP.
São objectivos desta Concentração: Fim do ataque aos direitos laborais; Aumento Salarial de 90
euros; Aumento do subsídio de refeição para 4,5 euros; Fim do regime de Caducidade dos CCT’s;
Fim da concorrência desleal praticada pela ATP; Recusa de apoios públicos e incentivos fiscais à
ATP e empresas que pratiquem dumping social!

Nesta Concentração estarão presentes e tomarão a palavra a coordenadora da FESETE
– Isabel Tavares e a Secretária Geral da CGTP/IN, Isabel Camarinha
Contando com a vossa presença, subscrevemo-nos com os nossos melhores cumprimentos,

Para mais informações contactar a Coordenadora da
FESETE, Isabel Tavares, para o numero: 910972852
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