AOS TRABALHADORES DA FICOCABLES

INFORMAÇÃO
Foi Solicitado pela Direção da Ficocables uma reunião com carater urgente com a Comissão Sindical Do
Sindel que ocorreu a 27 de novembro de 2018,
No decorrer da mesma a direção da empresa transmitiu ao SINDEL, alguns dados que consideram
importantes e relevantes para os trabalhadores que passamos a descrever segundo o nosso
entendimento:
- A empresa começou por informar que o índice dos dados relativos ao desempenho da Ficocables não
tem sido nos últimos 2 anos muito positivo, e esse facto, tem levado a uma atenção reforçada por parte
dos acionistas da FICOCABLES.
- A empresa sente alguma desmotivação dos seus trabalhadores, desmotivação esta que a empresa
aceita, também, ser da sua responsabilidade, por este facto, consciente disso, vai-se empenhar ainda
mais para mudar esta realidade nos próximos tempos, melhorar o que supostamente pode ser
melhorado, ajustar o que poder ser ajustado, para que estes índices agora negativos se tornem positivos,
e o AE – Acordo de Empresa que está a ser negociado com o SINDEL irá contribuir muito para essa
melhoria, no entanto está consciente que precisa da colaboração de todos os seus trabalhadores.
- Transmitiram também decorrente de toda esta situação e decorrente da altura do ano em que as
empresas clientes da FICOCABLES se focam nos inventários de final de ano, e optam por manter em
armazém o essencial e indispensável, não efetuam encomendas dos produtos fabricados na FICOCABLES,
acrescentaram ainda o facto de que também não tem surgido novos clientes, nem novos projetos,
traduzindo-se toda esta situação numa situação de excesso de capacidade produtiva.
- Assim a empresa está a equacionar adaptar a capacidade produtiva durante o mês de dezembro aos
pedidos dos seus Clientes.
A forma como o pretende fazer ainda não está definida, no entanto estão a fazer os possíveis para que
esta decisão penalize economicamente o menos possível os trabalhadores.
- Face a esta manifestada intenção por parte da empresa que apanhou o SINDEL de surpresa,
obviamente que na qualidade de SINDICATO vamos tentar assegurar junto da empresa, que a medida a
aplicar seja aquela que menor impacto económico tenha para os trabalhadores.

JUNTA A TUA À NOSSA VOZ, ADERE AO SINDEL!
PORTO, 28 de novembro de 2018
Mais informação em: www.facebook.com/SindelOficial

http://www.sindel.pt

