
 

 
 
 
 

 

 
 

Administração recusa negociar novos salários para 2 013 e impõe 
a redução injusta do poder de compra dos trabalhado res! 

 

Durante o mês de agosto a Administração respondeu à nossa proposta de Acordo de Empresa, 
recusando a negociação. Quando analisámos os argumentos para recusar a negociação de novas 
tabelas salariais para 2013, a Administração refugia-se no seu estatuto de presidir à APICCAPS, na 
lealdade de concorrência com outras empresas, mas nada diz sobre os excelentes resultados da 
empresa (lucros) que entre 2009 e 2012 atingiram cerca de 17,3 milhões de euros, conforme quadro a 
seguir, ao mesmo tempo que os trabalhadores reduziram o seu poder de compra e ficaram mais pobres. 
 

 
 

ANOS 

 
 

Vendas e serviços 
prestados (€) 

 
Remuneração dos 
trabalhadores (€) 

 
Impostos pagos 

ao Estado (€) 

 

Resultados de exploração 
antes de amortizações, 

impostos e juros (€) 

2009 24.361.459  800.912 4.782.696 
2010 30.685.479 3.596.013 1.045.086 5.477.142 
2011 31.260.568 3.535.096 1.332.373 4.641.593 
2012 29.532.847 3.300.099 1.077.281 2.457.235 

TOTAIS 115.840.353   17.358.666 

 
A Fortunato O. Frederico recusa distribuir uma part e da riqueza  

gerada com o empenho e esforço dos trabalhadores! 
 

É de uma profunda injustiça a atitude da Administração, que perante os excelentes resultados nos 
últimos anos e que continuam em 2013, tenha congelado os salários dos trabalhadores, apesar de 
terem  dado o máximo do seu empenho e esforço, trabalhando parte do ano, 50 horas por semana. 
 

Finalmente, percebemos que a responsabilidade da APICCAPS de não negociar o Contrato Colectivo é 
apenas da Fortunato O. Frederico que exerce a presidência, uma vez que uma parte das empresas dos 
Corpos Gerentes da APICCAPS pagam hoje salários superiores. Aliás, esta é a orientação da 
APICCAPS que nas reuniões de negociação de 2013 sempre afirmou, que deixava às empresas a 
liberdade para negociar salários, face ao impasse nas negociações sectoriais. 
 

Afinal, a Fortunato O. Frederico, como presidente da APICCAPS, dá liberdade às empresas para 
aumentar salários, enquanto na sua própria empresa, utiliza a liberdade para impôr o aumento da 
exploração aos trabalhadores.  
 

Basta de baixos salários!  
Os trabalhadores merecem e precisam de melhorar o s eu poder de compra!  

 

Perante a decisão da Administração, o Sindicato e a FESETE vão informar os trabalhadores e ouvir a 
sua decisão de continuar a exigir novos salários para 2013, uma vez que a Lei permite-nos recorrer à 
intervenção do Ministério do Emprego. 
 
 

Dia 13 de Setembro, sexta-feira, das 12h30 às 13h25 

PLENÁRIO DE TRABALHADORES À PORTA DA EMPRESA 

Comparece! Participa! Luta pelos teus Direitos! 
 
 

SINDICALIZA-TE! UNIDOS SOMOS MAIS FORTES! 
 
Guimarães, Setembro 2013         O Sindicato/A FESETE 

Aos Trabalhadores da empresa 

Fortunato O.Frederico & CA Ldaª 
 

 
FESETE 


