
 

 

 
 

 

 
 

 

Patrões recusam negociar e preparam-se para roubar 
os direitos e manter o congelamento dos salários 

através da Caducidade do CCT! 
 

Na nossa informação distribuída em Setembro informámos os trabalhadores das dificuldades 
colocadas pelo patronato para a negociação do novo Contrato Colectivo de Trabalho, CCT,  
nomeadamente a exigência da redução dos direitos na majoração das férias e no valor do 
trabalho suplementar. De acordo com o mandato dado pelos trabalhadores fomos de boa fé para 
as negociações no dia 22 de Outubro e aí somos informados pelo patronato de que: não 
existiam condições para continuar as negociações do novo CCT; vão levar à Caducidade do 
CCT ainda em vigor; vão manter congelados os salários, cuja última negociação foi em 2011. No 
dia 23/10 recebemos uma carta registada da Associação Patronal a comunicar a sua decisão de 
fazer caducar de forma unilateral o CCT negociado com a FESETE e os seus Sindicatos filiados 
e com essa decisão pretendem retirar aos trabalhadores um conjunto de direitos laborais 
elencados no nosso comunicado de Novembro de 2018 e que pode ser consultado no portal da 
FESETE. 

 

Só a Unidade, a firmeza e a luta dos trabalhadores organizados nos 
Sindicatos irão permitir garantir os direitos actuais e negociar um 

novo CCT com melhores salários! 
 

Não existem razões económicas nem de mercado para que o patronato deste sector recuse 
negociar salário desde 2011 colocando a quase totalidade dos trabalhadores da produção no 
Salário Mínimo Nacional e congelando os salários das restantes profissões ao longo dos últimos 
10 anos e agora leve à Caducidade o actual CCT, recusando negociar um novo CCT. A única 
razão para esta atitude do patronato é o aumento da exploração dos trabalhadores. Ao mesmo 
tempo que aumentam as fortunas pessoais do patronato crescem a injustiça e as desigualdades 
sociais. Só a unidade e luta dos trabalhadores organizados nos Sindicatos pode travar o ataque 
aos actuais direitos, negociar um novo CCT e o aumento dos salários que trave o 
empobrecimento, reponha alguma justiça social com uma tabela salarial superior ao Salário 
Minimo Nacional. 

 

Acção de Luta da CGTP/IN de 7 a 11 de Dezembro 
 

A CGTP/IN decidiu fixar uma Acção de Luta na semana de 7 a 11 de Dezembro pela garantia 
dos direitos laborais e sociais e pelo aumento dos salário de todos os trabalhadores. No sector 
da Cordoaria onde o patronato pretende cortar direitos laborais, recusa negociar um novo CCT e 
actualizar os salários, fica o desafio a todos os trabalhadores para que protestem na defesa dos 
seus direitos, manifestando a FESETE e os seus Sindicatos fliados o compromisso, para com o 
vosso apoio, tudo fazermos para negociar um novo CCT e salários mais justos. 

 

Participa Acção de Luta da CGTP/IN de 7 a 11 de Dezembro! 
Luta por um novo CCT e melhores salários!  

Unidos Somos mais Fortes!  SINDICALIZA-TE ! 
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