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AOS ORGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 
 

Assunto: Trabalhadores do Grupo Fortunato – Kyaia concentram-se frente à Câmara 
Municipal de Paredes de Coura, dia 7 de Dezembro, sábado, pelas 10h30, 
para denunciar ilegalidades e exigir o respeito pelos seus direitos laborais 

 
Exmºs/as Senhores/as 

 
 
Os trabalhadores do Grupo de Calçado Fortunato O. Frederico e Compª., Lda., produtores 

entre outras das marcas  Fly London, Foreva e Softinos, estão em luta diária desde o dia 7 de 
Outubro contra a violação do Contrato Colectivo de Trabalho do Sector do Calçado e do Código 
do Trabalho e a tentativa de aumentar o horário de trabalho diário em 20 minutos, 1,40 horas por 
semana, com a inclusão de 2 pausas de 10 minutos, uma durante a manhã e outra à tarde. 

 
Diariamente a maioria dos trabalhadores da produção vêm recusando trabalhar mais 20 

minutos e a Administração como represália, no final dos meses de Outubro e Novembro de forma 
ilegal cortou no salário mensal 20 minutos diários, o equivalente a 4% do salário base mensal dos 
trabalhadores. 

 
Perante a recusa do Senhor Fortunato em negociar uma saída para o conflito, a Direcção 

do Sindicato solicitou a intervenção da Autoridade para as Condições de Trabalho–ACT de Viana 
do Castelo e Guimarães nas empresas do Grupo, apresentou em Tribunal uma Providência 
Cautelar com o objectivo de suspender a alteração ilegal do horário de trabalho e enviou uma 
Exposição sobre as violações às normas laborais de que os trabalhadores são vítimas, à Senhora 
Ministra do Trabalho e aos Grupos Parlamentares da Assembleia da República e às Câmaras 
Municipais de Guimarães e Paredes de Coura. 

 

No dia 7 de Dezembro, sábado, pelas 10h30, os trabalhadores do Grupo 
Fortunato de Guimarães e Paredes de Coura vão concentrar-se junto à Câmara 
Municipal de Paredes de Coura, seguindo-se um Desfile. 

 

Esta Jornada de Luta dos trabalhadores tem por objectivo denunciar publicamente 
as violações do Contrato Colectivo de Trabalho pelo Grupo Fortunato e exigir justiça e 
respeito pelos seus direitos. 

 

Nesta Concentração dirigida pelo Sindicato do Calçado do Minho, estarão presentes 
o Secretário Geral da CGTP/IN, Arménio Carlos e dirigentes da FESETE, que irão intervir na 
Concentração. 
 
 
 Atentos à importância desta Jornada de luta, agradecemos a sua divulgação nesse 
prestigiado órgão de comunicação social. 
 

Guimarães, 5 de Dezembro de 2019                                                         Atenciosamente, 
                                      A Direcção do Sindicato do Calçado 
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