
 

INFORMATIVO nº 2 

GREVE GERAL 

O SMAV pretende, com a divulgação destes informativos, que os sócios e demais trabalhadores tenham 

acesso à informação com o devido apoio jurídico e, eventualmente, se revejam em situações concretas e 

possam agir em conformidade. 

- A adesão à greve afecta a majoração das férias? 

A greve não é uma falta, pelo que não pode a mesma implicar a perda de qualquer direito e ou regalia do 

trabalhador que tenha a ver com assiduidade. 

- A adesão à greve pode compreender , só, metade de um período de trabalho? 

Nada impede que um trabalhador opte apenas por fazer greve durante metade do período de trabalho. 

Existindo registo de pontógrafo a ausência do trabalhador ficará registada no período em que estiver em 

greve.  

- Se eu estiver escalado para um exterior na véspera do dia da greve e tiver regresso 

previsto para o dia 24 , como procedo? 

Se a maior parte do seu período de trabalho coincidir com o período abrangido pelo pré-aviso, o mesmo 

começará a produzir efeitos a partir da hora em que deveriam entrar ao serviço e prolongará os seus 

efeitos até à hora em que deveriam terminar o trabalho. 

A questão coloca-se, também, ao nível da pernoita e do regresso. A pernoita para o dia da greve faz com 

que todos os trabalhadores aderentes, estejam em greve a partir das 00:00h do dia 24. Se o trabalhador 

que conduz a viatura aderir à greve pode optar por não regressar, enquanto estiver coberto pelo pré-aviso 

de greve, uma vez que guiar é, neste caso, considerado tempo de trabalho. 

- O que são serviços mínimos na RTP? 

No termos do pré-aviso CGTP/UGT caberá às associações sindicais e aos trabalhadores a representação dos 

trabalhadores em greve e a elas e aos trabalhadores assegurar a prestação de serviços necessários à 

segurança e manutenção do equipamento e instalações. A Radiotelevisão, bem como todas as outras 

empresas do sector não são empresas que satisfaçam necessidades sociais impreteríveis, pelo que não têm 

de definir serviços mínimos.  

A segurança das instalações poderá ser assegurada pelos piquetes de greve. 
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