
 

 

 

 

Aos trabalhadores da ARM  

Administração e Governo Regional Responsáveis pelo 

Recurso à Greve! 

Realizou- se no passado dia 12 de Abril na Direcção Regional de Trabalho 

uma reunião de tentativa de conciliação para a chegar a acordo sobre o AE. 

Nesta reunião a Administração manteve uma atitude de imposição das suas 

decisões, que acentuam as discriminações na empresa, retiram direitos há 

muito alcançados e revela insensibilidade social e desrespeito pelo esforço e 

dedicação dos trabalhadores.  

Nas matérias que são fundamentais para se alcançar um acordo que valorize 

todos os trabalhadores e ponha fim às discriminações a Administração não se 

esforçou minimamente para encontrar soluções que evitem o recurso à greve  

Testamos Lamentar esta posição e responder de forma firme com a 

realização da greve!  

 

TODOS EM GREVE 

Assim só nos resta dar uma resposta altura dos acontecimentos com 

uma forte participação na greve do dia 23 e 24 de Abril. 

Todos juntos vamos demonstrar à administração que não aceitamos 

esta posição de não valorização profissional dos trabalhadores. 

Vamos fazer com que a administração responda positivamente às justas 

reivindicações dos trabalhadores. 

 

Unidos somos mais fortes 

Sindicaliza-te no teu sindicato o Site CSRA 

 

 



Questões sobre o direito à Greve 

- Quem tem direito a fazer Greve? 

  O direito à greve, é um direito de todos os trabalhadores 

independentemente de serem sindicalizados ou não. 

- Pode um trabalhador não sindicalizado ou filiado num 

sindicato aderir à greve declarada por outro sindicato? 

 Pode, desde que a greve declarada abranja a empresa ou sector de 

actividade onde o trabalhador presta a sua actividade. 

- Deve o trabalhador avisar a entidade empregadora da sua 

intenção de aderir á greve? 

 Não, o trabalhador não tem qualquer obrigação de informar a empresa que 

vai aderir á greve, mesmo que esta lho pergunte. 

- Depois de ter aderido à greve, tem que justificar a ausência? 

  Os trabalhadores não têm de proceder a qualquer justificação de ausência 

por motivo de greve. 

- Quem pode integrar os piquetes de greve? 

  Os trabalhadores da empresa e representantes de associações sindicais, 

mas sempre indicados pelo sindicato. 

- O empregador pode por qualquer modo coagir o trabalhador 

a não aderir a uma greve ou prejudica-lo ou discriminá-lo pelo 

facto de a ela ter aderido? 

 Não. É absolutamente proibido coagir, prejudicar e discriminar o 

trabalhador que tenha aderido a uma greve. Os actos do empregador, que 

impliquem coacção do trabalhador no sentido de não aderir a uma greve 

e/ou prejuízo ou discriminação pelo facto de a ela ter aderido, constituem 

contra-ordenação muito grave e são ainda punidos com multa até 120 dias. 

  

  A Direcção                                                                        Abril 2018 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


