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Acções em curso para melhoria dos salários e condições de trabalho! 
 
No dia 15 de Setembro, em plenário realizado pela Comissão Sindical do SIESI, os trabalhadores da General Cable 
CelCat decidiram dar à administração da multinacional Americana a possibilidade de resolver até dia 27 Setembro os 
problemas apontados. Caso assim não seja, os Trabalhadores em plenário decidiram os contornos da luta, que 
passará pela realização de novas greves.  

Os trabalhadores do General Cable CelCat exigem respostas 
sobre: 

- Atualização dos salários 

- Retribuição e descanço do trabalho suplementar 

- Duração do período de férias 

- Subsídio de refeição, no valor de 6,83 euros 

- Subsídio de Natal 

- Renumeração por antiguidade 

- Compensação por laboração contínua 

 - Os horários Ilegais do 1º turno 
 

Numa nota hoje divulgada à comunicação social, o SIESI, Sindicato das Indústrias Electricas do Sul e Ilhas 
refere, como conclusões do plenário: 

• Os horários actualmente praticados de madrugada (1º turno) compreendem seis dias de trabalho e apenas 
um de descanso; não bastando ainda não se efectua paragem para descanço/refeição laborando sete horas 
seguidas; isto representa uma total desumanidade na organização do tempo de trabalho, dificultando, ou 
mesmo impossibilitando, a conciliação da actividade profissional com a vida pessoal e familiar dos 
trabalhadores. 

• Os trabalhadores, de uma maneira geral, recebem hoje menos do que recebiam há 10 anos, se tivermos em 
conta a redução drástica dos montantes referentes aos dias de férias, retribuição e descanço do trabalho 
suplementar, ao valor da retribuição da laboração contínua. 

 Exigimos respeito! 
  
Continuaremos a lutar pelas reivindicações apresentadas, exigindo da direcção da General Calble CelCat 
que adote uma postura negocial que tenha em conta as reivindicações dos Trabalhadores, com vista à 
obtenção de um acordo salárial que corresponda à necessária melhoria das condições de vida e valorize 
os Trabalhadores. 
 

Pela Unidade dos Trabalhadores! Sindicaliza-te nos Sindicatos da CGTP-IN! 
                                                                                                                     A Direcção/Comissão Sindical do SIESI 

                                                                                                                                               Setembro 2017 
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