
 
 

 
 
 

 
 

AOS TRABALHADORES 
DO SECTOR FARMACÊUTICO - APIFARMA - 
Comunicado nº 2 – Abril 2021 
 
 

Os Trabalhadores do Sector Exigem Respeito! 
 

Apesar do Sector da Produção de Produtos Farmacêuticos continuar a “não parar” (em todos os sentidos da 
palavra), as Administrações das empresas continuam a não valorizar devidamente os seus trabalhadores… os 
principais obreiros que criam a riqueza, que se converte em lucro! 
 

Basta de actualizações ridículas!  
 

As actualizações insuficientes que têm acontecido, estão a contribuir para 
desvalorizar os salários num sector que nos últimos três anos registou mais 
de 200 milhões de euros em lucros! 
 
 

A APIFARMA continua a apresentar propostas de actualização salarial miseráveis, e este ano não fugiu à regra 
e tem sobre a mesa negocial apenas 15€ para a maioria dos trabalhadores.  
 

50 cêntimos por dia??? 
 

Não basta dizer que “a indústria farmacêutica é de tecnologia de ponta e está a conseguir ultrapassar a crise” 
ou que “as fábricas estão a laborar”. Há que reconhecer o esforço destes trabalhadores, não apenas com 
palavras ou cumprindo a obrigação de pagar o salário ao final do mês! Salário que cada vez mais se aproxima 
do Salário Mínimo Nacional. 
O trabalho realizado e a exigência pedida a esses trabalhadores têm de ser reconhecida com uma actualização 
salarial digna! Que garanta que os mesmos e as suas famílias possam melhorar as suas condições de vida. 
 

Regulamento de trabalho por turnos… Já! 
 

É imperativo um regulamento de trabalho por turnos que valorize os trabalhadores e que compense a 
penosidade destes regimes. A proposta apresentada pela Fiequimetal em 2017 visa não só compensar em 
parte o trabalhador pelo desgaste que tal regime implica, mas também para eliminar discriminações 
inaceitáveis existentes nas empresas, que laboram nesse regime. 
A discussão e introdução da proposta no Contrato Colectivo continua a ser adiada por parte da Apifarma, a 
Fiequimetal continua a revindicar que esta regulamentação entre em vigor imediatamente! 
 

Tu                          desempenhas um papel importante para a aplicação 

deste regulamento! 
 

 
 

Junto com o Teu Sindicato, reivindica na tua empresa a nossa Proposta! 
Juntos Vamos Conseguir Melhores Condições de Trabalho! 
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