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Editorial

Os acordos são para cumprir. A partir de Janeiro o SMN

passa para 475 Euros

Estamos a preparar a negociação colectiva sectorial para 2010

EDITORIAL
Vamos exigir o respeito pela negociação colectiva
sectorial

Em 2009,  das nove associações patronais dos nossos sectores
apenas quatro deram um sentido positivo ao diálogo social e à
negociação colectiva, o que permitiu negociar novos Contratos
Colectivos de Trabalho (CCT) para os sectores: do Vestuário,
negociado com a ANIVEC/APIV; dos Têxteis-Lar e Lanifícios,
negociado com a  ANIL e a ANIT-LAR; e  dos Curtumes,
negociado com a APIC.

Nos restantes sectores as outras associações patronais
utilizando os mais diversos argumentos falaciosos boicotaram
as negociações dos CCT’s, com elevados prejuízos para os
trabalhadores que não viram actualizados os valores dos seus
salários, excepto aqueles que estando próximos do Salário
Mínimo Nacional tiveram direito ao valor de 450 euros desde
Janeiro de 2009. Estas associações patronais que nos
discursos oficiais reconhecem que é necessário ultrapassar
os baixos salários contratuais,  impõem o Salário Mínimo a
trabalhadoras/es qualificados e menos de dois salários
mínimos a directores, chefes de departamento e chefes de
secção (!) (?)

Estas práticas salariais são parte de um modelo industrial,
com uma forte componente de exploração dos trabalhadores,
uma vez que não distribuí de forma justa por todos, a  riqueza
produzida. Nas últimas décadas a produtividade nestes sectores
cresceu mais do que a média da Indústria Transformadora,
mas os valores dos salários contratuais dos trabalhadores, no
geral, nem sempre recuperaram os valores levados pela
inflação. E desenganem-se aqueles trabalhadores, que
influenciados pelo discurso patronal retrógrado, pensam
manter o seu emprego porque auferem de baixos salários.

A FESETE e os seus Sindicatos têm estado disponíveis para
apoiar propostas com vista à criação de condições favoráveis à
defesa das empresas e das exportações. Esta nossa atitude
proponente de defesa da nossa fileira, junto das instituições
portuguesas e europeias, reforça  o direito de denúnciar estas
práticas destas associações patronais, de aumento da
exploração dos trabalhadores e de exigir o respeito e a boa fé
negocial nas negociações dos CCT’s para 2010.

Aos trabalhadores que em 2009 não viram actualizados os seus
salários face ao bloqueio das associações patronais,
apelamos a que, em unidade e organizados nos Sindicatos,
protestem contra os baixos salários e se juntem a nós na
exigência de negociação dos CCT’s para 2010. Não temos
dúvidas, que,  se todos  agirem os resultados da negociação
em 2010, serão melhores do que em 2009.

Na negociação de carácter nacional com o Governo e as
Confederações Patronais no Conselho Permanente da
Concertação Social (CPCS), a CGTP/IN tem assumido uma
importante acção proponente e de negociação sobre os
valores do Salário Minimo Nacional (SMN).
Em 2006 foi negociado no CPCS entre a CGTP/IN, a UGT, as
Confederações Patronais e o Governo, que o SMN teria um
valor de 500 euros em 2011. Fixado por negociação o valor de
500 Euros para o SMN em 2011, compete ao Governo fixar o
valor para 2010, com entrada em vigor em Janeiro próximo. A
CGTP/IN já defendeu na primeira reunião com a nova Ministra
do Trabalho que o valor do SMN para 2010 deve, no mínimo,
ser fixado em 475 euros. O Governo, através do Primeiro
Ministro José Sócrates, anunciou no primeiro debate deste
Governo, na Assembleia da República, no dia 4 de Dezembro,
a fixação do Salário Mínimo Nacional (SMN) em 475 Euros,
com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2010. Saudamos o
respeito do Governo pelo acordo assumido, ao mesmo tempo
que criticamos o grande patronato por tentar manter o modelo
de baixos salários e ao tentar impedir a actualização do SMN
em 2010.
Apelamos aos trabalhadores dos nossos sectores que nas
empresas exijam a aplicação do S.M.N.
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Causas da imagem de crise nas ITVC

O modelo de globalização capitalista atravessa muitas
dificuldades, em resultado da crise financeira global
tornada pública em 2008. Os governos e as instituições
que devíam regular os mercados financeiros, adoptaram
como normal  as actividades financeiras especulativas .
Cresceu a economia de casino que levou ao
enriquecimento fácil de uns poucos, ao mesmo tempo
que uma parte significativa da população se endividava
acima das suas possibilidades, seguindo-se o seu
empobrecimento acelerado e o desemprego para milhões.

A cise financeira global estendeu-se à economia real
afectando a produção e o consumo de bens e serviços,
das grandes massas da população. Já os produtos de
gama alta consumidos pelas classes altas continuam a
ter procura no mercado.

Mas as dificuldades nas ITVC têm outras causas não
menos importantes como: a ausência de políticas
industriais ao nível da União Europeia; uma desregulação
do comércio mundial não garantindo uma sã concorrência
e a reciprocidade na circulação de produtos; a
incapacidade de gestão e o desvio da riqueza criada para
outros sectores e para a especulação bolsista por um
conjunto de patrões. As políticas de rapina das
multinacionais que abandonaram o nosso País nos últimos
anos, deixando um rasto elevado de desemprego e de
projectos de vida destruídos.

Nesta fase os nossos sectores apresentam sinais
contraditórios em resultado das causas atrás enunciadas.
Felizmente,  temos  um elevado número de empresas a
trabalhar a tempo inteiro, muitas delas a fazer trabalho
extraordinário. Os sinais de retoma das economias dos
países para onde exportamos parte significativa da
produção portuguesa das ITVC são um bom sinal para os
próximos tempos.

Nós que acompanhamos e intervimos nestes sectores
há décadas, assistimos ao crescimento dos sectores,
ao aumento das exportações, à criação de riqueza, mas
a imagem pública foi sempre de crise. É claro que a
imagem de crise sendo negativa para os sectores, serve
de argumento ao patronato para limitar as actualizações
salariais e manter os baixos salários. O facto de existirem
algumas empresas em dificuldade, não significa que todo
o sector esteja com problemas.  É URGENTE criar uma
imagem que transmita confiança às ITVC.

Director: Manuel Freitas
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Propriedade: FESETE - Federação dos Sindicatos dos
Trabalhadores Têxteis, Lanifícios, Vestuário, Calçado
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Telefone: 22-6002377 Fax: 22-6002164  fesete@netcabo.pt
Janeiro de 2010
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SINDICALIZA-TE !

Pandemia da Gripe A
Como avaliar o risco e manter a

 actividade nas empresas

A FESETE e os seus Sindicatos têm vindo a acompanhar
com atenção a evolução da Gripe A, nomeadamente através
da informação e acções da Direcção-Geral de Saúde.

Segundo as orientações do Governo, nesta situação de
pandemia de gripe, as empresas têm um papel importante e
obrigatório a desempenhar na protecção da saúde e seguran-
ça dos trabalhadores.

Assim as empresas deverão ter Planos de Contingência que
contemplem a redução dos riscos para a saúde dos trabalha-
dores e a continuidade das actividades essenciais das em-
presas. Os serviços de Segurança e Saúde no Trabalho de-
vem asumir um papel importante na aplicação dos Planos de
Contingência da Gripe A, nomeadamente: na informação e for-
mação dos trabalhadores sobre esta ameaça; na vigilância
médica; na orientação dos casos de Gripe A  identificados.

A FESETE contactou todas as Associações Patronais
sectoriais e solicitou informações sobre as orientações e
medidas propostas às empresas sobre os Planos de Contin-
gência para a Gripe A. Já recebemos respostas das Associa-
ções: ANIT-LAR; APICCAPS; ATP, onde nos informam das
medidas tomadas junto das empresas filiadas e da possibili-
dade de realizarmos reuniões de trabalho. A grande dificulda-
de está na maioria das empresas que não são filiadas nas
Associações. Aí os trabalhadores devem estar atentos e se-
guir as orientações da Direcção Geral de Saúde e contactar a
linha de saúde (808 24 24 24) em caso de sintomas que
indiciem a Gripe A.

Balanço Negativo das Negociações dos CCT’s em 2009

As nossas Propostas da Negociação Colectiva para 2010
 

Patronato e seus aliados preparam má receita
salarial para 2010

 
As empresas dos nossos sectores não podem
aplicar aos trabalhadores o Banco de Horas
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Balanço Negativo das Negociações dos CCT’s em 2009

A FESETE realizou em Outubro o Encontro Nacional de
Dirigentes e Delegados Sindicais com o objectivo de fazer o
balanço aos  resultados  das negociações dos CCT’s para
2009 e preparar novas propostas de CCT’s para 2010. No que
respeita aos resultados das negociações para 2009, o nosso
balanço geral comparado com anos anteriores é negativo. Dos
oito CCT’s negociados anualmente pela FESETE, em  cinco
CCT’s não foi possível concluír as negociações:

Na Chapelaria as negociações para um novo CCT
arrastam-se há alguns anos face à recusa da associação
patronal em negociar; em 2009 deram-se alguns passos,
lentos, no caminho da negociação, mas ainda sem um acordo
global.

Nas Lavandarias e Tinturarias as negociações
bloquearam porque a associação patronal, ANASEL, insistia
na negociação de normas cujos conteúdos eram prejudiciais
aos trabalhadores, pelo que foi decidido suspender as
negociações e voltar à negociação em Novembro.

No Calçado a associação patronal, APICCAPS, começou
por adiar o início das negociações e quando se sentou à mesa
para negociar evocou a crise para recusar actualizar os salários
em 2009. Fase à posição de bloqueio da  APICCAPS solicitamos
ao Ministério do Trabalho a fase de Conciliação, tendo aí
apresentado uma proposta salarial que actualizava salários da
maioria das categorias profissionais, mas discriminava outras,
o que recusamos. Solicitamos ao Ministério do Trabalho a fase
de Mediação, mas o patronato recusou a proposta apresentada
pelo Mediador.

Na Cordoaria e Redes o patronato, AICR, foi adiando as
reuniões de negociação ao longo dos meses, sem apresentar
qualquer proposta salarial. Em meados do ano rompeu as
negociações, utilizando como argumento a crise. Recorremos
à fase de Conciliação no Ministério do Trabalho e apresentamos
um estudo, nosso, às empresas, que comprovava a boa saúde
económica e financeira das empresas entre 2004 e 2008 e a
existência de condições para actualização dos salários. O
patronato sem argumentos voltou a recusar negociar salários
e encerrou a Conciliação.

Na Têxtil e Malhas (ATP), o patronato começou por
avançar com propostas para alterar normas do CCT: as
negociações foram decorrendo, a FESETE mostrou
disponibilidade para analisar as propostas patronais, mas
condicionando a sua aprovação a um acordo global, incluíndo
os salários. Com o passar dos meses o dircuso patronal da
ATP foi-se alterando, afirmando que a crise estava em todo o
lado e não era possível alterar os salários em 2009. Na fase de
Conciliação no Ministério do Trabalho a  ATP manteve a mesma
posição, admitindo retomar as negociações em Novembro mas
apenas com efeitos para 2010.

Em resultado do bloqueio às negociações imposto pelas
associações patronais, muitos trabalhadores nossos filiados
sentiram a redução do seu poder de compra, face à inflação de
2,6% em 2008. Os salários destes sectores tornaram-se ainda
mais baixos, quando comparados com a média nacional,
encostados ao Salário Mínimo Nacional. A matriz salarial do
patronato destas cinco associações não mudou, embora às
vezes para iludir incautos façam uns discursos de auto-
denúncia dos baixos salários, que eles próprios impõem há
décadas. Este cenário só será alterado, quando os
trabalhadores unidos e agindo em torno dos seus Sindicatos,
fizerem ouvir a sua voz  de protesto e de exigência de uma mais
equilibrada distribuição da riqueza produzida nas empresas
dos nossos sectores.

A Revisão do Código do Trabalho introduziu nas suas normas,
o Artigo 208º que regula a forma das empresas poderem
praticar o chamado Banco de Horas. O artigo 208º, no seu
número 1 estabelece que, ...”por Instrumento de
Regulamentação Colectivo de Trabalho, pode ser instituído
um regime de Banco de Horas”,.... ou seja, só pode ser
praticado o Banco de Horas nas empresas desde que exista
negociação colectiva entre patrões e sindicatos e que esta
negociação respeite os números 2, 3, 4, do artigo 208º do
Código do Trabalho.

Nos nossos CCT’s foram negociadas em 2006 novas formas
de organização do tempo de trabalho (Regime de
adaptabilidade) e são estas as únicas normas legais que
podem ser aplicadas nas condições negociadas,
nomeadamente, a opinião e decisão dos trabalhadores
envolvidos.

O grande patronato português já começou a preparar mais
uma velha e má receita salarial para tentar impôr aos
trabalhadores em 2010.
O patrão e presidente da CIP abriu as hostilidades logo após
as eleições legislativas; discursou, deu entrevistas a orgãos
de comunicação social de outros capitalistas onde mais uma
vez deixa clara a sua natureza e visão de justiça social, ao
afirmar, ... “não havendo inflação não  há argumentos para
aumentos salariais”. Para o patrão da CIP os baixos salários
em Portugal são para manter mesmo quando a produtividade
e a riqueza produzida nas empresas cresce, como é o caso
dos nossos sectores com crescimento da produtividade
superiores à média da indústria transformadora. Mas a visão
do Presidente da CIP torna-se mais clara, quando afirma que,
... “há vários países à nossa volta, como Marrocos, a Turquia e
sem falar da China que fazem os mesmos produtos e com
mão-de-obra mais barata”.... Lá se foi o verniz de tonalidade
democrática, do Presidente da CIP. Para ele o que está mal
não é a falta de regulação do comércio mundial que permita
às empresas portuguesas concorrer pela inovação dos
produtos. Não,  o que está mal para a CIP é que os salários
dos trabalhadores portugueses, sendo baixos, ainda não são
tão baixos como os de Marrocos, Turquia e da China.

As nossas Propostas da Negociação Colectiva para 2010

A Direcção Nacional da FESETE e os seus sindicatos filiados
discutiram e aprovaram as propostas de negociação colectiva
a apresentar e a negociar com as associações patronais. Para
2010 temos dois tipos de propostas a apresentar: com as
associações patronais onde foi possível a negociação dos
CCT’s em 2009, Curtumes, Vestuário, Têxteis-Lar e Lanifícios,
as propostas para 2010 são apenas de massa salarial, tabelas
salariais e subsídio de refeição; com as restantes associações
patronais que bloquearam as negociações em 2009, as
propostas para 2010 são da massa salarial, mas vai ser
obrigatória, por imposição do Código do Trabalho, a
republicação da totalidade do clausulado, se a negociação for
possível.
As propostas para negociação da massa salarial, para 2010,
têm em consideração: a actualização do SMN, no mínimo para
475 Euros; a inflação verificada em 2008 de 2,6% nos sectores
que em 2009 boicotaram a negociação dos salários; a inflação
verificada em 2009; e o aumento da produtividade nos sectores.
Para os trabalhadores cujos salários aplicados nas empresas
sejam superiores aos valores negociados para 2010, devem
usufruir de um aumento salarial composto pela inflação
verificada, acrescida de 2%.
Nas negociações que impliquem a republicação na totalidade
do CCT, vamos propôr: a denominação das profissões no
feminino e no masculino, eliminando um indicador da
discriminação de género; superar a discriminação de género
(caso existam) nas normas de atribiuição do subsídio de
refeição, nomeadamente na protecção do direito à maternidade
e paternidade (consultas pré-natais, parto, períodos de
amamentação e aleitação).
Nos CCT’s onde não existiu negociação em 2009, por boicote
patronal, vamos apresentar propostas de entrada em vigor dos
CCT’s a Janeiro de 2010.
Do balanço realizado, constata-se que existe ainda um conjunto
de patrões para quem os CCT’s e as leis são letra morta,
recusando-se a cumprir as suas obrigações legais. Também
ainda existem trabalhadores que desconhecendo os seus
direitos, aceitam trabalhar sem usufruirem dos seus direitos
por nós negociados. Não basta negociar normas com novos
conteúdos, é necessário garantir a sua aplicação prática nas
empresas. Se todos criticamos a concorrência desleal feita  por
empresas situadas noutros países, não é aceitável que em
Portugal existam empress que fazem concorrência desleal às
empresas que cumprem as suas obrigações legais e fiscais.
Nesse sentido, vamos desenvolver uma Campanha de
Informação junto dos trabalhadores dos seus direitos e deveres;
vamos denúnciar os prevaricadores das normas e exigir a
reposição legal dos direitos e deveres.

Mas o Presidente da CIP, vai mais longe e deixa claro qual é o
seu padrão de respeito pelos acordos negociados com os
Sindicatos e o Governo sobre o valor do Salário Minimo Nacional
até 2011. Questionado sobre o valor do Salário Mínimo Nacional
para 2010, afirma, ...”Não é oportuno subir o Salário Mínimo
Nacional”... Se dúvidas houvessem do que pensa o grande
patronato português sobre a equidade na distribuição da riqueza
gerada, estas declarações do Presidente da CIP, são elucidativas.
Mas o patronato não está só, tem os seus aliados que do alto
dos seus postos públicos e bem remunerados proclamam como
o Banco de Portugal, ...”a falta de moderação nos aumentos
salariais vai cortar ainda mais as margens de lucro das
empresas. .. Em 2010 os aumentos salariais devem ser
moderados.”... Afinal, este discurso do Banco de Portugal,  não é
novo, é feito todos os anos com o objectivo deste conjunto de
indivíduos continuarem a desfrutar dos resultados do trabalho,
da especulação financeira e das mordomias atribuídas a si
próprias, à custa da imposição de situações de exploração de
grande intensidade, inadmissíveis num país democrático.
Quantos trabalhadores dos nossos sectores já são hoje
obrigados a ter dois empregos para terem acesso a salários
que garantam apenas condições de vida básicas? Só a acção e
unidade dos trabalhadores organizados nos seus Sindicatos
pode travar esta avareza do patronato e seus aliados.

Ainda de acordo com o artigo 208º, número 5 do Código do
Trabalho, a prática da norma de Banco de Horas que viole o
Código do Trabalho, constitui uma contra-ordenação grave da
empresa.

Assim, nenhuma empresa pode, com o acordo ou oposição dos
trabalhadores organizar os horários de trabalho à margem do
estabelecido nos CCT’s e no Código do Trabalho.

Aos trabalhadores apelamos que nos informem das tentativas
de impôr ilegalmente o Banco de Horas. Tudo faremos para que
as normas legais sejam cumpridas.

As empresas dos nossos sectores não podem aplicar aos trabalhadores o Banco de Horas

Patronato e seus aliados preparam má receita salarial para 2010


