
Ao:
Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

À:
Administração da empresa 
Beralt Tin and Wolfram (Portugal) SA

Data: 08 de Abril de 2021

Assunto: PRÉ-AVISO DE GREVE

Exmos. Srs.,

Nos termos e para os efeitos do art.º 57º da Constituição da República Portuguesa e do art.º 534º do Código do
Trabalho,  aprovado  pela  Lei  7/2009  de  12  de  Fevereiro,  comunica-se  a  todos  os  interessados  que  os
trabalhadores da empresa Beralt Tin and Wolfram (Portugal) S.A., vão levar a efeito em todos os locais de
trabalho, uma paralisação, de 2h (duas horas) por dia, no final do turno da Equipa de Carregadores, e no
início de cada turno, para os restantes trabalhadores, a partir das 7.00 horas do dia 26 de Abril de 2021 e
até às 15.00 horas do dia 08 de Maio de 2021, nos seguintes horários:

1.º Turno: das 07h00 às 09h00.

Equipa de Extracção: das 08h00 às 10h00.

Trabalhadores de Escritório: das 09h00 às 11h00.

2.º Turno: das 15h00 às 17h00.

Equipa que inicia o trabalho às 17h00: das 17h00 às 19h00.

Equipa de Carregadores: das 23h00 de um dia à 01h00 do dia seguinte.

3.º Turno: das 23h00 à 01h00.

É também declarada greve a todo e qualquer trabalho suplementar entre os dias 26 de Abril e 08 de Maio de
2021.

A segurança e manutenção de equipamentos e instalações, durante o período de greve, serão asseguradas pelos
trabalhadores  nos  mesmos  moldes  em  que  o  são  nos  períodos  de  interrupção  de  funcionamento  ou  de
encerramento e que sempre se têm revelado suficientes.

Os objectivos da greve são os seguintes:
-Por melhores salários;
-Pela melhoria das condições de trabalho;
-Pelo exercício do direito à formação profissional certificada;
-Pela realização dos exames médicos periódicos.
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