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Vamos analisar e discutir  Propostas de Contratos Colectivos para 2008

Neste número pode ler:
EDITORIAL
Em 2007 os trabalhadores tiveram direito a novos salá-
rios através da negociação de contratos colectivos para
todos os sectores representados pelos Sindicatos da
FESETE, excepto o Sector da Chapelaria onde ainda
não foi possível negociar um novo Contrato após a pu-
blicação do Código do Trabalho.

De acordo com a data de entrada em vigor e tendo em
consideração uma vigência de 12 meses estamos a
preparar novas propostas  para 2008, apresentadas
neste Boletim para recolha de opinião dos trabalhado-
res sócios dos Sindicatos. As novas propostas são
apenas de massa salarial (tabelas salariais e o subsí-
dio de alimentação)  uma vez que o restante clausulado
foi negociado em 2006 e é necessário dar algum tem-
po para fazermos um balanço da sua adaptação às
necessidades das empresas e um balanço à opinião
dos trabalhadores sobre os seus direitos e deveres.

As nossas propostas assentam nos seguintes
critérios:a actualização do Salário Mínimo Nacional, cuja
proposta da CGTP/IN é de 426,5 Euros; a  inflação em
2007, próximo dos 2,4%; e o aumento da produtividade
dos nossos sectores que continua a crescer acima da
média da Indústria Transformadora.

A FESETE considera necessário retirarmos os salários
da maioria dos trabalhadores dos sectores da proximi-
dade do Salário Mínimo Nacional. Não basta hoje to-
dos reconhecerem que os salários são baixos, são
injustos, não motivam os actuais trabalhadores, nem
atraem os jovens mais qualificados.

É necessário caminharmos na negociação de salários
mais justos que correspondam às alterações: do au-
mento da qualidade, da produtividade e de uma nova
imagem dos sectores que sendo rotulados de tradicio-
nais, estão hoje na vanguarda em novos produtos, que
ultrapassam a indústria da moda. Uma boa informa-
ção aos trabalhadores e as suas opiniões são impor-
tantes para a negociação.

Neste Número pode Ler:

O  Acordo na Concertação Social em 2006, entre a CGTP/
IN, o Governo, Patronato e UGT estabeleceu que o Salá-
rio Mínimo Nacional sería de 500 Euros em 2011. Por De-
creto-Lei de 2006 foi fixado pelo Governo um valor do Sa-
lário Mínimo Nacional de 450 Euros em Janeiro de 2009.
Como o valor do Salário Mínimo Nacional em 2007 é de
403 Euros, a CGTP/IN, decidiu propôr ao Governo que em
2008 o Salário Mínimo fosse de 426,5 Euros.

O patronato que nem sempre honra os acordos assina-
dos, anda a pressionar o Governo e a criar um ambiente
na opinião pública de que o aumento do Salário Mínimo
vai encerrar empresas e aumentar o desemprego. É o ve-
lho discurso da crise. As empresas modernizam-se, au-
menta a produtividade, crescem as exportações, mas in-
sistem nos baixos salários.

O Governo não diz nada. Esperamos que o seu silêncio
seja rapidamente interrompido, informando-nos de que a
Lei vai ser cumprida. A maioria dos trabalhadores dos nos-
sos sectores, com salários contratuais muito baixos, es-
peram que o Governo honre os seus compromissos e cum-
pra o estabelecido para o Salário Mínimo em 2008. Os
trabalhadores devem manifestar-se e exigir salários mais
justos.  O Salário Mínimo Nacional, continua ainda a ser
importante para a negociação dos salários contratuais.
Não estamos condenados a viver com salários tão bai-
xos. Assim a vontade colectiva dos trabalhadores se ma-
nifeste.

Salário Mínimo Nacional p ara 2008
Quem não quer honrar o acordo?

Vão ou não cumprir a Lei?

Editorial
Salário Mínimo Nacional para 2008
Grande Manifestação de 18 de Outubro
A Realidade nas ITVC em 2007
XI Congresso da CGTP/IN
Propostas de Contratos Colectivos para 2008
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Vamos analisar e discutir Propostas de Contratos Colectivos para 2008

Proposta de Revisão do CCT para o Sector
do  Vestuário com a ANIVEC/APIV

Proposta de Revisão do CCT  Calçado
com a APICCAPS

Proposta de Revisão do CCT Chapelaria
com a AIC

Subsídio de Alimentação: 2,35 para 2,50  €

Entrada em vigor a 1 de Março de 2008

Subsídio de Alimentação, 3,25 € para 3,50 €

Entrada em vigor a 1 de Janeiro de 2008

Entrada em vigor a 1 de Fevereiro de 2008

Produção

Pessoal de Apoio

Subsídio de Alimentação, 2,5 €
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Vamos analisar e discutir Propostas de Contratos Colectivos para 2008

Proposta de Revisão do CCT  Curtumes
com a APIC

Propost a de Revisão do CCT  com a A.T.P.

Subsídio de alimentação: 3,50 €

Entrada em vigor a 1 de Janeiro de 2008

Subsídio de Alimentação, 2,35 €  para 2,50 €

 Subsídio de Alimentação de 2,35 €

Subsídio de Alimentação e assiduidade de 5,50 €

Entrada em vigor a 1 de Janeiro de 2008

Entrada em vigor a 1 de Março de 2008

Sector Administrativo (excepto Lanifícios)Tabela Salarial Geral

Propost a de Revisão do CCT  com a ANIL e ANIT-LAR

Subsídio de alimentação é de  2,35 para 2,50 euros

Proposta de Revisão do CCT  Lavandarias e Tinturarias com ANASEL

Entrada em vigor a 1 de Março de 2008

Entrada em vigor a 1 de Janeiro de 2008

Proposta de Revisão Cordoaria e Redes com a AICR



A realidade nas ITVC em 2007

Quase três anos depois da liberalização do Comércio Mun-
dial de Têxteis e Vestuário, as empresas onde trabalha-
mos em Portugal seguem caminhos diferentes. Algumas a
trabalhar em regime de subcontratação onde apenas  ven-
diam minutos de trabalho em máquinas continuam a en-
cerrar e a despedir trabalhadores face à concorrência des-
leal de países asiáticos, americanos ou africanos.

Outras apesar da sua capacidade e boa qualidade, estão
endividadas, têm uma gestão ruinosa e vão à falência, ati-
rando com os  trabalhadores para o desemprego. Outras
ainda e felizmente uma parte significativa, investiram em
novos produtos, melhoraram a qualidade, aproximaram-se
do consumidor, criaram até a sua própria marca e estão a
trabalhar bem. É em resultado destas últimas que as ex-
portações em 2007 (de Janeiro a Agosto) cresceram 4,2%
quando comparadas com igual período de 2006. De facto
têm encerrado empresas, mas continuam a ser criadas
novas empresas. A produtividade cresce acima da média
nacional.

O sector do calçado a trabalhar há muitos anos num mer-
cado global aberto, tem apresentado resultados melhores
do que a Espanha e a Itália.

Mas não podemos parar. Os empresários devem continuar
a investir; devem melhorar as suas capacidades técnicas;
devem gerir no sentido do equilibrio das empresas e devem
valorizar e motivar os trabalhadores.

O Governo deve proporcionar os apoios (atenção às
PME’s), necessários à inovação dos produtos e à qualifi-
cação dos trabalhadores; deve agir ao nível da União
Europeia por forma a dotar o Comércio Mundial  de regras
sociais e ambientais e exigir a reciprocidade na abertura
dos mercados dos países fora da União Europeia às nos-
sas exportações.

XI Congresso da CGTP/IN
15 e 16 de Fevereiro de 2008

Está já em preparação o XI Congresso da CGTP/IN, cuja
realização será nos dias 15 e 16 de Fevereiro de 2008, em
Lisboa. Este Congresso vai ser muito importante. Vamos
fazer um balanço da actividade sindical nos últimos 4 anos;
vamos analisar os ataques aos direitos dos trabalhadores
pelos sucessivos Governos e Patronato nas empresas. Va-
mos analisar o resultado das pequenas e grandes lutas
pelo emprego, pelos salários, contra a repressão, pela
defesa dos direitos legais, contra a precariazação das re-
lações de trabalho. Vamos discutir e aprovar propostas
que reforcem a capacidade de acção dos Sindicatos, como
forma de alcançarmos uma sociedade portuguesa mais
justa, mais solidária, com mais e melhor emprego. Uma
Europa mais social onde os direitos dos trabalhadores sejam
progressivamente melhorados.

Vamos todos discutir o Programa de Acção do XI Congres-
so em torno do lema: Emprego, justa distribuição da
riqueza - mais força aos Sindicatos .

Director: Manuel Freitas
Redactora: Lurdes Fonseca
Propriedade: FESETE - Federação dos Sindicatos dos
Trabalhadores Têxteis, Lanifícios, Vestuário, Calçado
e Peles de Portugal
Avenida da Boavista, Nº 583 - 4100 - 127 PORTO
Telefone: 22-6002377 Fax: 22-6002164  fesete@netcabo.pt
Dezembro  de 2007

Vamos analisar e discutir as novas Propost as de Contratos Colectivos p ara 2008

Sob o lema “Por uma Europa Social - Emprego com Direitos” a
CGTP/IN convocou uma Manifestação para Lisboa no dia 18
de Outubro, coincidindo com a realização da Cimeira de Che-
fes de Estado e dos Governos da União Europeia. O esforço
de divulgação e mobilização dos Sindicatos levou à Manifesta-
ção de Lisboa mais de 200.000  pessoas,  trabalhadores no
activo ou desempregados, mas também reformados, jovens
trabalhadores e estudantes. Todos unidos no protesto contra
as políticas do Governo que têm exigido mais sacrifícios aos
trabalhadores ao mesmo tempo que aumentaram de forma
escandalosa os lucros dos especuladores financeiros e dos
grandes grupos económicos, de que são exemplo a banca, os
seguros, a energia, os combustíveis e  a saúde. Mas o protes-
to estendeu-se à possibilidade de uma revisão  do Código do
Trabalho pelo Governo, aumentando a flexibilidade e a preca-
riedade do emprego dos trabalhadores, sobre a capa da
flexigurança.

Um outro aspecto alvo do nosso protesto foram os conteúdos
do Tratado Reformador da União Europeia, os quais valori-
zam o mercado e as ideias neoliberais e esquecem ou des-
prezam o reforço da coesão social. Exigimos que este Tratado
seja votado pelos Europeus em Referendo. Para a CGTP/IN,
ou o Governo começa a dar resposta às justas reivindicações
dos trabalhadores ou novas lutas e protestos irão surgir.

Dia 18 de Outubro
Grande Manifest ação em Lisboa
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