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COMUNICADO  

17 DE OUTUBRO DE 2017 

INÍCIO DA GREVE POR TEMPO INDETERMINADO  
PASSA PARA 2 DE NOVEMBRO   

COLEGA, em face da catástrofe que se abateu sobre o nosso País, com incêndios que devastaram 

uma área significativa do território português, causando dezenas de mortos, Portugal estará a 

cumprir luto nacional até à próxima quinta feira. 

Este facto, associado às inúmeras manifestações de associados no sentido de adiarmos a greve 

para data posterior, os sindicatos subscritores da greve prevista para o próximo dia 19 de 

Outubro, decidiram adiar a greve. 

As razões objetivas que determinam esta decisão são: 

1 – Respeitar o luto nacional decretado pelo Governo Português 

2 – Respeitar os inúmeros apelos dos colegas, entretanto chegados aos sindicatos, no sentido de 

se adiar a greve para data posterior.  

 3 – Ter em conta que a manutenção da greve na data prevista iria baixar significativamente os 

níveis de adesão, bem como a participação na manifestação prevista para o dia 19 de Outubro. 

4 – Ter em conta que a manutenção da greve para 19 de Outubro, com a manifestação prevista 

para Lisboa nesse dia, iria ser “abafada” pelos acontecimentos, constituindo-se em fator de risco 

para a animosidade social em relação a nós. 

5 – Sabermos que qualquer quebra na coesão demonstrada até agora poderia ser fatal para a 

continuidade das lutas. 

 

CINCO RAZÕES INCONTORNÁVEIS PARA OS SINDICATOS. 

Cinco razões que determinam que, hoje mesmo, seja emitido novo pré aviso de greve para dia 2 

de Novembro, por tempo indeterminado. 

Cinco razões que reforçam a nossa autoridade moral e cívica para levar esta luta até às últimas 

consequências, caso o governo teime em nos discriminar nas negociações. 
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MAS, PORQUÊ O DIA 2 DE NOVEMBRO? 

Porque os pré avisos de greve têm de ser emitidos com dez dias úteis de antecedência da greve. 

 

GREVE ARRANCA COM MANIFESTAÇÃO EM LISBOA 

Alterado o calendário da greve, não alteramos o calendário dos protestos. 

Dia 2 de Novembro a greve arranca com uma grande manifestação em Lisboa, frente ao 

Ministério da Saúde, caso até lá não sejam desbloqueadas as negociações e atingidos os 

objetivos reivindicados. 

 

A LUTA É DE TODOS NÓS E PARA TODOS NÓS. 

 

UMA EXPLICAÇÃO ADICIONAL 

Todos os colegas se interrogam quanto ao timing da luta por causa do Orçamento de Estado. 

Uma única e simples explicação: este calendário não prejudica esse objetivo. 

Estes dias continuarão a ser de pressão sobre o Governo para que se retomem as negociações. 

OS SINDICATOS CONTINUARÃO UNIDOS NESTA LUTA QUE É DE TODOS NÓS 

A FORÇA DA NOSSA RAZÃO NÃO NOS CALARÁ EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA 

 

                                                                   AS DIRECÇÕES SINDICAIS 

 

 

 


