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SMAQ – SINDICATO DOS MAQUINISTAS 

COMUNICADO 05/21 
23 de junho de 2021 

NACIONAL 

Assembleia Geral Ordinária do SMAQ 

Decorreu ontem, dia 22 de junho de 2021, pelas 10H00, a Assembleia Geral do SMAQ no Hotel Tryp 
Aeroporto em Lisboa. 

Iniciada a Ordem de Trabalhos, foi analisado, discutido e, após leitura do parecer do Conselho 
Fiscal, votado o Relatório e Contas 2020 da Direção, tendo o mesmo sido aprovado por 
unanimidade. 

Seguidamente, analisou-se a Proposta de Orçamento 2021 apresentada pela Direção e o 
respetivo parecer do Conselho Fiscal. Colocada à votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. 

No ponto seguinte, Informação sobre relações laborais e negociação nas empresas, foi dada 
informação sobre todas as ações sindicais levadas a cabo em todas as empresas cujos 
trabalhadores da tração representamos. Foram igualmente respondidas pela Direção todas as questões 
levantadas pelos diversos associados de várias empresas presentes. Foi informada a Assembleia da 
realização em breve de Plenários de Trabalhadores na Takargo, Fertagus e também da 
possibilidade de ações de greve na CP e, eventualmente, na Viaporto. 

Assim, no âmbito das relações laborais, foi colocado pela Direção à aprovação dos 
Associados documento que autoriza a Direção a recorrer às ações sindicais e formas de luta 
necessárias, nomeadamente o recurso à greve, em todas as empresas, para defender 
os interesses dos trabalhadores Maquinistas e Operadores de Condução. Foi este documento 
aprovado por maioria absoluta apenas com uma abstenção. 

No último ponto da Ordem de Trabalhos, foi admitido e discutido um requerimento de um Associado, 
trabalhador da CP, EPE, que pretendia que a Direção do SMAQ recorresse judicialmente da pena 
que lhe foi aplicada em Processo Disciplinar.  

Foi, pela Direção, informada a Assembleia de todos os trâmites deste processo e do parecer negativo 
do gabinete jurídico do SMAQ que considera que as possibilidades de reverter em tribunal a pena 
aplicada ao Associado são nulas. Posteriormente o Associado em causa apresentou os seus 
argumentos à Assembleia. 

Posto isto, foi colocado à votação o requerimento do Associado tendo este sido rejeitado por maioria 
apenas com um voto a favor. 

Seguidamente, pelas 18H30, foram encerrados os trabalhos. 

Foi esta Assembleia mais uma prova da robustez e dinamismo do SMAQ. 

Juntos somos mais Fortes! 

A Direção do SMAQ 




