
 

 

SAUDAÇÃO A TODOS OS  

PILOTOS DE BARRA E PORTOS 
 

A Direção do Sindicato OFICIAISMAR saúda todos os Pilotos de Barra e Portos 

que, com coragem e sacrifício pessoal, participaram na greve de 29 e 30 de 

novembro e 6 e 7 de dezembro de 2022, afetando navios, portos e toda a cadeia 

logística associada, lutando por um justo objetivo, no interesse de todo o 

colégio.  

A Direção do OFICIAISMAR saúda ainda todos os outros Pilotos de Barra e 

Portos particularmente os que operam nos Açores e na Madeira, que embora 

não participando ativamente, consideraram justa a reivindicação expressa no 

aviso prévio de greve que o sindicato subscreveu em 14 de novembro passado.  

Os Pilotos de Barra e Portos aderiram massivamente a esta luta, independen-

temente da sua condição de sindicalizado ou não, paralisando todos os portos 

do Continente, expressão inequívoca da justeza do protesto e indignação 

destes profissionais. 

Dado que ainda não foi alcançado o justo objetivo desta luta, considera o 

OFICIAISMAR que se torna necessário aprofundar a discussão para encontrar 

novas ações que conduzam à implementação do acordo de 2019.  

A Direção do OFICIAISMAR, verificando uma manifestação coletiva e clara de 

todos os Pilotos de Barra e Portos, e atendendo ao evidenciado no plenário do 

dia 5 de novembro de 2021, vem deste modo anunciar a organização de um 

novo plenário nacional por videoconferência*, aberto a todas as outras 

estruturas sindicais e a todos os que queiram participar, para o próximo dia  

13 de dezembro, entre as 0700 e as 1200, para a determinação do rumo a 

seguir.  

 
UNIDOS SOMOS MAIS FORTES 

POR MARES LIMPOS E SEGUROS 

 

Lisboa, 7 de dezembro de 2022 

A Direção do OFICIAISMAR 
 

*o link para a participação no plenário será comunicado no dia 12 de dezembro de 2022 
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