
A CNS do SIESI informa todos os trabalhadores da CelCat que no passado dia 20 de Abril ficou concluído 

o processo negocial de revisão do Acordo de Empresa e da actualização da tabela salarial para 2018, 

estando agendado a assinatura do acordo para dia 26 Abril.

A conclusão deste acordo significa mais uma importante conquista para os trabalhadores da CelCat, só 

possível face ao papel das ORTs,  pela firmeza e unidade demonstrada pelos trabalhadores nas lutas 

desenvolvidas, que fazendo frente às ideias das inevitabilidades, das “incapacidades de fazer face a um 

aumento de encargos”, das teses de “para sermos mais compe��vos temos de ter menos direitos”, das 

ameaças, das tenta�vas de condicionamento da par�cipação dos trabalhadores com vínculos 

precários,  não abalou a confiança dos trabalhadores na conquista deste acordo.

 A luta organizada levada a cabo pelos trabalhadores da CelCat com o seu sindicato de classe, o SIESI, em 

ar�culação com as  estruturas representa�vas dos trabalhadores, conquistou a redução do tempo de 

trabalho em 4 horas, a eliminação do trabalho ao Sábado, a actualização salarial  de 1,2% , o aumento 

do subsídio de refeição do 1º turno para 6€ (+ 2,42€ ), a tolerância de ponto no dia 20 Dezembro de 

2018 e a rotação dos turnos para frente ganhando o direito a estar 14 fins de semanas de 3 dias com a 

família por ano… 

Há um ano estávamos a iniciar um processo de luta pela conquista de muitas das matérias que hoje 

estão fechadas neste acordo, pelo que ficou evidente a tese de que quem não luta perde sempre, e de 

quem luta pode perder, mas também pode ganhar como foi o nosso caso.

Con�nuamos a achar que exis�am condições por parte da direcção para ir mais além, por isso a 

con�nuação da luta pela melhoria das condições de vida e pela regulamentação dos horários de 

trabalho é um objec�vo que se nos coloca desde já para o futuro. 

A luta con�nua!                                                               

                                                                                                                                                                           A CNS SIESI
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