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 REQUERIMENTO Número      /XIII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XIII (     .ª) 

 

Assunto: Portarias de Extensão no setor do calçado 

 
Destinatário: Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

 

O Bloco de Esquerda reuniu com o Sindicato dos Operários da Indústria do Calçado, Malas e Afins dos Distritos 

de Aveiro e Coimbra, a fim de se inteirar da situação atualmente vivida no setor, nomeadamente evolução do 

emprego, evolução salarial, condições de trabalho e problemas laborais mais prementes. 

Da reunião concluiu-se que por força do aumento do salário mínimo nacional ocorrido em 2016 registou-se uma 

evolução positiva na remuneração praticada no setor, o que obrigou à revisão das tabelas salariais, atualizando 

as categorias para um salário base acima do salário mínimo. 

Tendo em conta a forte desvalorização salarial que ocorreu no mercado de trabalho nos últimos anos; tendo em 

conta que a renegociação do contrato coletivo do setor esteve bloqueado pela entidade patronal (APICCAPS) 

durante quase um ano, o aumento do salário mínimo veio obrigar à recuperação dos rendimentos dos 

trabalhadores. Mais uma razão para o Bloco de Esquerda reafirmar que, conforme acordado, o salário mínimo 

para 2017 deve ser no mínimo de 557€, atingindo o valor de 600€ em 2019. 

Falta, no entanto, a dinamização da negociação coletiva, ameaçada pela caducidade das convenções que 

resulta de uma alteração legislativa muito negativa e prejudicial aos trabalhadores, que importa reverter. Neste 

contexto, assume relevância a publicação das portarias de extensão, sem a qual muitos patrões não actualiza 

os salários dos trabalhadores, praticando apenas o salário mínimo nacional e não cumprindo o contrato coletivo 

de trabalho que atualizou as tabelas salariais para valores superiores. Num setor que continua assente nos 

salários muito baixos e na pouca redistribuição de riqueza, a publicação destas portarias acaba por ser o 

recurso que garante, no imediato, um maior salário para os trabalhadores e obrigam a uma maior justiça. 

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério do Trabalho, da 

Solidariedade e da Segurança Social, as seguintes questões: 

1. Que medidas estão a ser tomadas pelo Governo para dinamizar a contratação coletiva? 

2. Para quando está prevista a  publicação urgente das portarias de extensão? 
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Palácio de São Bento, 08 de novembro de 2016. 

 

Os deputados 

Moisés Ferreira 

José Soeiro 

 


