Às/aos Trabalhadoras/es
do VESTUÁRIO
Apresentação da Proposta de CCT para 2020 à ANIVEC
A FESETE e os seus Sindicatos Filiados apresentaram em Dezembro à Associação Patronal, ANIVEC
uma Proposta de Contrato Colectivo de Trabalho, CCT, para 2020. Desta proposta destacamos um
aumento salarial mensal de 90 euros; uma actualização do subsídio de refeição para os 4 euros; a
redução progressiva do horário semanal para as 35 horas; e a proibição das práticas de assédio.
A nossa proposta procura uma maior justiça nos salários dignificando as profissões da produção, a
redução do horário de trabalho semanal para compensar o esforço exigido aos/às trabalhadores/as nos
picos de produção e as consequências do trabalho monótono e repetitivo.

A Contraproposta da ANIVEC é INACEITÁVEL!
Propõe eliminar direitos superiores ao Código do Trabalho!
Em resposta à proposta da FESETE a Associação Patronal, ANIVEC, recusa todas as propostas
apresentadas e propõe eliminar um conjunto de direitos com impacto nos direitos laborais, na
retribuição e fundamentais no equilíbrio dos deveres e direitos negociados e consagrados no C.C.T.
Algumas propostas da ANIVEC que pretendem eliminar direitos dos/as trabalhadores/as:
• Aumentar o período experimental de 90 para 180 dias;
• Excluir a pausa de 10 minutos da manhã do horário de trabalho diário, o que implica terminar o
trabalho mais tarde 10 minutos no final do dia;
• Reduzir o início do período do trabalho nocturno das 20 horas para as 22 horas, reduzindo o
pagamento do acréscimo salarial nocturno;
• Eliminar a retribuição especial de 30% na isenção do horário de trabalho;
• Reduzir a retribuição do trabalho suplementar;
• Reduzir o acréscimo na retribuição de 50% para 25% no trabalho nocturno entre as 23 horas e as 7
horas do dia seguinte;
• Reduzir o valor pago no 13º mês, quando se verifica a suspensão do Contrato Individual de Trabalho;
• Eliminar a majoração das férias;
• Eliminar os 2 meios dias pagos de faltas justificadas por mês, nas situações previstas no CCT;
• Aumentar a penalização salarial nas faltas injustificadas antes ou depois de descanso e feriados;
• Recusa actualizar o valor do subsídio de refeição;
• Os aumentos salariais ficam condicionados aos cortes nos direitos actuais do CCT.
Estas propostas da ANIVEC, são INACEITÁVEIS para a FESETE e os seus Sindicatos, porque
procuram perpectuar o modelo de baixos salários, aumentar a intensidade da exploração dos/as
trabalhadores/as e colocam em causa o equilíbrio entre direitos e deveres do CCT negociados ao longo
de décadas neste sector e que permitiram os excelentes resultados económicos na última década.

Basta de Baixos Salários e de Retrocesso Social e Laboral!
Aos/às trabalhadores/as do Vestuário exige-se Unidade, Protesto e Luta na defesa dos seus direitos
laborais, pelo aumento dos salários para 2020 e a dignificação das profissões. A FESETE e os
Sindicatos contam convosco nesta negociação do CCT!

Luta por Melhores Salários ! Defende os Teus Direitos!
SINDICALIZA-TE! Unidos Somos Mais Fortes!
Porto, Fevereiro de 2020

A FESETE/Os Sindicatos
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