Aos Trabalhadores da
Cordoaria, Redes, Sacaria e Espumas
Patronato rompe as negociações directas
sem acordo no CCT para 2015
Entre Maio e Julho a FESETE e os seus Sindicatos decidiram ouvir os trabalhadores destes sectores sobre a
proposta da Associação Patronal, AICR, para a negociação do Contrato Colectivo de Trabalho (CCT) para
2015: corte dos 3 dias de majoração das férias pela assiduidade; redução em 50% do valor pago pelo
trabalho suplementar. A maioria dos trabalhadores que deram a sua opinião manifestaram a sua oposição ao
corte nos dias de férias e à redução do valor pago pelo trabalho suplementar.
A FESETE e os Sindicatos nas reuniões de negociação em Setembro defenderam as posições manifestadas
pelos trabalhadores, mas a Associação Patronal recusou ceder nas suas propostas, tendo as negociações
directas sido encerradas sem acordo, nomeadamente sem aumentos salariais sectoriais para os
trabalhadores em 2015.

Aumentam as exportações, a produtividade e a riqueza produzida, mas o
patronato mantém congeladas as negociações e os salários do CCT desde 2010
As exportações na cordoaria e redes têm mantido uma tendência de crescimento nos últimos anos com
valores superiores aos dos têxteis e vestuário. Não existem razões económicas para que a AICR, mantenha
congelados os salários do CCT desde 2010, num sector hoje de capital intensivo. Do conjunto das empresas
de cordoaria e redes, as que mantêm os salários congelados e a maioria dos trabalhadores no Salário
Mínimo Nacional são as duas empresas do Grupo Violas (Gaia e Espinho). Todas as restantes empresas
foram procedendo à actualização dos salários, o que minimiza os efeitos do boicote à negociação do CCT e
dos salários pela AICR.

A FESETE e os Sindicatos APELAM aos trabalhadores para que em unidade
defendam os seus direitos e reivindiquem a melhoria dos salários!
A FESETE e os Sindicatos perante a recusa da AICR em negociar novos valores para os salários em 2015,
APELAM aos trabalhadores para em unidade exigirem a aplicação dos seus direitos constantes do CCT e
em cada empresa reivindicarem de forma organizada a melhoria dos salários.

Proposta de Tabela Salarial - Produção
Grupo

Salários negociados para 2010 com
actualização do Salário Mínimo
Nacional em 2014
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854,00
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Salário Proposto pela
FESETE e Sindicatos
para 2015
922,00 €
778,00 €
704,00 €
633,00 €
604,00 €
550,00 €
530,00 €
526,00 €
520,00 €

A FESETE e os Sindicatos manifestam desde já toda a disponibilidade para apoiarem os
trabalhadores nas suas justas reivindicações.

SINDICALIZA-TE ! UNIDOS SOMOS MAIS FORTES !
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