
 
 
 
 

 
 

 
As negociações do Contrato Colectivo de Trabalho, CCT, para o Sector do Calçado tiveram o seu início 
em Janeiro, realizaram-se várias reuniões, tendo a última ocorrido no dia 28 de Março. As negociações 
centraram-se na continuação da reestruturação da grelha das categorias profissionais iniciada em 2016, 
com o objectivo de eliminar a discriminação de género nas profissões da produção e negociação de 
novos salários para a produção, apoio e administrativos. 
 

Ao fim deste conjunto de reuniões as negociações chegaram aos seguintes resultados. 
 

• Acordo entre a FESETE e Sindicatos e a APICCAPS no que respeita à reestruturação da grelha das 
categorias profissionais de produção ficando no Grau V todas as profissões de 1ª; no Grau VI todas 
as profissões de 2ª; e no Grau VII todas as profissões de 3ª 
 

• No que respeita à Tabela Salarial da Produção a APICCPAS chegou aos seguintes valores: 
 

Proposta - Tabela Salarial da Produção 

Grau Salário Grau Salário  Apoio e Administrativos 

I 949,00 VI 560,00   
Serão aplicados valores 

salariais análogos à 
Produção 

II 727,00 VII 559,00  
III 647,00 VIII 558,00  
IV 595,00 IX SMN (557,00)  
V 561,00 X 80% do SMN (445,60)  

 

As Propostas da APICCAPS estão longe das Propostas Sindicais  
 

No que respeita à reestruturação da grelha das categorias profissionais a FESETE e os Sindicatos 
consideraram positivo o acordo alcançado, uma vez que elimina a discriminação de género entre as 
profissões maioritariamente masculinas e femininas na produção. No que respeita à ultima proposta da 
APICCAPS de aumento dos salários na produção, a FESETE e os Sindicatos consideraram-na 
insuficiente e longe das propostas sindicais. A APICCAPS apesar de reconhecer que a média dos 
salários pagos pelas empresas é bastante superior às tabelas do CCT, insiste que o CCT apenas 
estabelece salários mínimos a partir dos quais as empresas podem pagar salários superiores. Na reunião 
de 28/3, a APICCAPS afirmou que a proposta salarial apresentada era o limite do seu mandato. 
 

A FESETE e os Sindicatos deixaram na reunião de negociação de 28/3, uma nova proposta salarial para 
alguns grupos da produção, esperando que esta proposta seja aceite pela APICCAPS. Brevemente será 
marcada nova reunião de negociação. 
 

Semana de Luta Reivindicativa de 3 a 7 de Abril – P or Melhores Salários  
 

Nos últimos anos o Sector do Calçado, Componentes e artigos de Pele são alvo de notícias constantes 
pelos excelentes resultados das exportações, do aumento do valor dos produtos e serviços, pela 
inovação e qualidade e pela diversificação das suas exportações. É um facto que o valor da riqueza 
produzida tem aumentado mas não se reflecte nos salários negociados sectorialmente. 
 

Perante esta dificuldade imposta pela APICCAPS de negociar salários mais justos, a FESETE e os 
Sindicatos APELAM aos trabalhadores para que em Unidade exijam nas empresas salários mais justos, 
que dignifiquem o trabalho e as diferentes carreiras e profissões. 
 

Na Semana de Luta Reivindicativa vamos informar os trabalhadores dos resultados da negociação até ao 
momento e garantir-lhes todo o nosso apoio na sua justa luta por melhores salários. 
 

Defende os Teus Direitos! Luta Por Melhores Salário s! 
SINDICALIZA-TE ! UNIDOS SOMOS MAIS FORTES  
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