
Aos trabalhadores da CELCAT

Greve teve elevada adesão!

A Direcção e a Comissão Sindical do SIESI saúdam calorosamente os trabalhadores da 
Celcat pela sua elevada adesão à Greve de 4h por turno nos dias 24,25 e 26 de Maio e 
pela sua determinação e firmeza em lutar por melhores salários e por uma vida mais 
digna.

A greve paralisou praticamente toda a fábrica, em todos os turnos, afetando 

irremediavelmente a produção.

Para a administração ficou bem patente o descontentamento dos trabalhadores e a exigência 

de que mude, rapidamente a sua atitude negocial ouvindo as nossas reivindicações de 

aumentos salariais e reposição de direitos.

Saímos desta Greve com a certeza de que não vamos baixar os braços enquanto não houver 

aumentos justos dos salários enquanto o nosso trabalho não for valorizado e os nossos 

direitos forem respeitados. 

Comunicamos desde já que iremos realizar plenários no próximo dia 01 de Junho de 2017, 

com inicio às 00h30m para o 1º turno e às 15h,00m  para o 2º e 3º turno para 

discutirmos a continuação da luta e do processo negocial.



MOÇÃO APROVADA PELOS TRABALHADORES DA CELCAT EM GREVE NOS DIAS 
24,25 E 26 MAIO DE 2017

Considerando que:

1‐Que a administração da General Cable CelCat, assumindo um comportamento imposi�vo e conflituoso dos 
úl�mos anos, adotou, este ano, uma conduta que tem como objec�vo principal inviabilizar o processo negocial, 
impedir o aumento dos salários;
2‐Durante anos consecu�vos de austeridade a empresa com a desculpa da “crise” não aumentou salários para a 
generalidade dos trabalhadores, resultando em um agravamento das nossas condições de vida;
3‐Que existem condições obje�vas para haver aumentos salariais, prova disso foi o aumento de 43% na produção 
em 2016 e o aumento já verificado este ano, juntamente com a atual conjuntura económica e financeira mais 
favorável ao crescimento;
4 – Sempre �vemos uma postura de diálogo e nos momentos mais di�ceis demonstramos todos os dias 
profissionalismo no nosso trabalho;  
5 ‐ Que a a�tude imposi�va e an� negocial da administração está a acentuar o conflito no ambiente laboral, 
obrigando os trabalhadores a recorrer a Greve no dia 28 de Abril e nos passados dias 24,25 e 26 de Maio com 
uma adesão acima dos 90%;

Os trabalhadores da CelCat, em Greve nos dias 24,25 e 26 de Maio decidem:

1‐Exigir da administração da General Cable CelCat que adote uma postura negocial que tenha em conta as 
reivindicações dos trabalhadores da empresa, com vista à obtenção urgente de um acordo salarial que 
corresponda à necessária melhoria do poder de compra e que valorize o esforço dos trabalhadores;
2‐Exprimir profunda preocupação pelo comportamento conflituoso e de afrontamento com os trabalhadores que 
a administração vem assumindo e exigir‐lhe que sejam negociados os salários com base nas propostas sindicais 
apresentadas;
3‐Caso a administração da General Cable CelCat mantenha a imposição negocial iremos convocar para o futuro 
novas ações de luta a fim de alcançar‐mos aumentos dignos e reposição de direitos;
4‐Dar conhecimento desta moção a 
Direção da empresa internacional;
Ministério do Trabalho e da Segurança Social;
Comunicação Social;
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