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AOS ORGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

Porto, 26 de Fevereiro de 2019 
 

Assunto:   Acção de Protesto e Luta – Dia 28 de Fevereiro – 15h00  

Junto à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 
 

Exmos./as Senhores/as:  
 
A FESETE e os seus sindicatos filiados vão realizar no dia 28 de Fevereiro, quinta-feira, com 

início às 15h00, junto à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, uma Acção de Protesto e Luta, 
com deslocação à sede da Associação Patronal – ATP. Participarão nesta Acção de Protesto e  Luta 
dirigentes e delegados sindicais.  

 

Na Concentração frente à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, vão intervir para além 
doutros dirigentes, a coordenadora da FESETE, Isabel Tavares e o Secretário Geral da CGTP/IN, 
Arménio Carlos. 

 

As razões que motivaram esta Acção de Protesto e Luta estão associadas ao boicote à 
negociação colectiva imposta pela ATP, entre 2012 e 2019 de que resultou o congelamento de 
salários mínimos negociados durante 8 anos, estando a esmagadora maioria dos trabalhadores no 
Salário Mínimo, 600 euros; um/a chefe de secção com 651,50 euros; e um/a director/a com 854,50 
euros. 

 

A este cenário de salários mínimos que afastam qualquer jovem qualificado de procurar um 
emprego neste sector e que faz concorrência desleal com as outras associações patronais do sector 
que anualmente vêm negociando salários com a FESETE, a ATP pretende através dum processo de 
caducidade eliminar um conjunto de direitos laborais de que resultaria ainda uma maior redução da já 
baixa retribuição anual dos trabalhadores. 

 

Este forte ataque aos direitos e a manutenção do modelo de baixos salários verifica-se no 
mesmo período de tempo, 2010-2018, em que os resultados económicos das empresas, 
produtividade, lucros, exportações, cresceram sem parar. Os dirigentes da ATP anunciaram 
publicamente os êxitos da inovação, novos produtos, exportações, novos mercados, mas omitem que 
estes resultados são alcançados através do aumento da exploração de milhares de homens e 
mulheres que produzem esses excelentes produtos. 

 

Esperando a presença de V.Exas., na Acção de Protesto e Luta de 28 de Fevereiro, enviamos 
os nossos cumprimentos. 

 

Para qualquer informação adicional, agradecemos que contactem a coordenadora da FESETE, 
Isabel Tavares, para o telemóvel: 911781261. 

Atenciosamente, 
 

A Coordenadora da 
Direcção Nacional 

 

 

 

 

 

 

Isabel Tavares 


