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SMAQ – SINDICATO DOS MAQUINISTAS 

 

COMUNICADO 01/21 VP 
26 de julho de 2021 

Viaporto 

 
 
 

GREVE 
VIA PORTO/METRO DO PORTO 

27 a 30 de JULHO de 2021 
 
 

Face à posição intransigente assumida pela empresa nas últimas reuniões de negociação,  que levaram 

ao bloqueamento e impasse negocial, bem como uma persistente atitude de afronta levada ao cúmulo 

com a última proposta apresentada, nada mais nos resta do que assumir as formas de luta nos termos a 

seguir discriminados: 

                                                                           1º 

1.1 Dia 28 de Julho de 2021, entre as 00H00 e as 24H00, greve a todo e qualquer 

trabalho. 

1.2  No dia 27 de julho, greve a todos os serviços cujo o período normal de trabalho ultrapasse as 00H00 

do dia 28 de julho. 

1.3 No dia 28 de julho, greve a todos os serviços cujo período normal de trabalho ultrapasse as 00H00 do 

dia 29. 

                                                               2º 

2.1 Dia 30 de Julho de 2021, entre as 00H00 e as 24H00, greve a todo e qualquer 

trabalho. 

2.2 No dia 29 julho, greve a todos os serviços cujo o período normal de trabalho ultrapasse as 00H00 

      do dia 30. 

2.3 Dia 30 de Julho, greve a todos os serviços cujo período normal de trabalho ultrapasse  as 00H00 do 

dia 31 

                                                                      3º 

3.1 Entre as 00h00 do dia 27 de julho  e as 24H00 do dia 30 de Julho, greve ao 

trabalho suplementar, incluindo o trabalho em dia de descanso semanal. 

 

Todos os trabalhadores Maquinistas ou Reguladores, sem exceção, estão abrangidos pelo presente pré-

aviso de greve. Apelamos à mais ampla participação ativa, uma mobilização geral, para o sucesso do 

presente conflito laboral. 
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Pela defesa da valorização e reconhecimento da função de Maquinista do SMLAMP. 

Pela redução da penosidade dos turnos de trabalho. 

Pelo direito à conciliação da vida social e familiar com o trabalho. 

Juntos somos mais fortes! 

A Direção do SMAQ 

 


	GREVE

