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Comunicado à imprensa 
 

DIA 27, 28 e 29 SETEMBRO GREVES PARCIAIS NA CELCAT 
CONTRA O BOICOTE Á NEGOCIÇÃO EFECTUADO PELA 

ADMINSTRAÇÃO DA EMPRESA 
 

Os trabalhadores da multinacional americana General Cable CelCat decidiram em plenário fazer Greve 

parcial durante 3 dias constituído em paralisações de 4h por turno (2 horas ao início e de 2 horas ao fim de 

cada turno) com início no dia 27 de Setembro de 2017 às 00h30 e com término no dia 30 de setembro de 

2017 às 00h30m. Esta greve está convocada pela exigência de aumentos salariais, contra a jornada de 

trabalho de 6 dias com laboração de 7 horas seguidas sem período de descanso\refeição imposta ao 1º 

turno, pela revisão de cláusulas referentes a férias, pagamento do trabalho complementar, subsídios de 

alimentação e anuidades contidas no Acordo de Empresa. 

A CelCat tem instalações fabris na Avª Marquês de Pombal, em Morelena, concelho de Sintra, emprega 270 

trabalhadores e fabrica cabos elétricos para transporte de energia e de telecomunicações, que exporta 

quase na totalidade, sendo uma empresa líder do sector com e uma grande carteira de clientes e uma 

produção que têm vindo a crescer exponencialmente nos últimos anos. 

Este ano é a quinta Greve marcada pelos trabalhadores da CELCAT tendo em conta que a empresa se recusa 

a negociar com o SIESI aumentos salariais e reposição de direitos preferindo manter uma postura de afronta 

aos trabalhadores negando a importância que estes têm tido no sucesso da empresa. 

 

Agradecendo, desde já, a cobertura noticiosa que venham a dar à luta dos trabalhadores da CelCat, 

subscrevemo-nos apresentando os nossos cumprimentos. 

 

18/09/2017 

                                        A Direção 

 

Nota: Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos junto dos nossos Dirigentes Luís Santos pelo nº 918 

210 833 e Paulo Renato nº 918 210 844. 

     


