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Assunto:  Realização de Conferência de Imprensa – 16 de Maio - Famalicão 
Denúncia da ATP – Roubo dos direitos laborais e anú ncio de uma 
Concentração/Manifestação no dia 18 de Maio em Vila  Nova de Famalicão 

 
Exmºs Senhores: 

 
Após um longo período de tempo na tentativa de negociação do Contrato Colectivo 

de Trabalho, CCT, para o Sector Têxtil, a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal-ATP, 
colocou-se numa posição de “fora da lei”, invocando a caducidade do CCT e apela às 
empresas filiadas para que cortem aos trabalhadoras todos os direitos constantes do CCT 
e passem a aplicar apenas o Código do Trabalho. Esta decisão da ATP é ilegal e o 
Ministério do Trabalho através da DGERT, já emitiu um Parecer onde reafirma que o CCT 
se mantém em vigor. 
 

Perante este fortíssimo ataque da ATP aos direitos laborais dos trabalhadores, a 
FESETE e os seus Sindicatos filiados decidiram intervir junto da ATP no dia 18 de Maio e 
de seguida junto das empresas filiadas que persistam no roubo dos direitos dos 
trabalhadores consagrados no CCT. 
 

Para informar dos conteúdos deste conflito e da Jornada de Luta de 18 de Maio a 
realizar na cidade de Vila Nova de Famalicão e junto à sede da ATP, vamos realizar uma 
Conferência de Imprensa, no dia 16 de Maio, segunda -feira, às 10h00, nas 
instalações da delegação do Sindicato Têxtil do Min ho, na Rua Adriano Pinto Basto 
nº 180 – Sala 2 – Vila Nova de Famalicão .  
 

Contando com a v/prestigiada presença, subscrevemo-nos com os nossos 
melhores cumprimentos. 
 

Atenciosamente, 
O Coordenador da 
Direcção Nacional 

 
Manuel Freitas 


