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Associações Sindicais das Magistraturas  
(Bloco normativo nacional aplicável) 

 
 
Pondo, por ora, de lado as fontes internacionais de legitimidade do 

associativismo e do sindicalismo judiciários – mormente, as produzidas no seio do 
Conselho da Europa e das Nações Unidas -, gostaríamos de dedicar, neste momento, a 
nossa atenção ao bloco normativo nacional que garante e rege o associativismo sindical 
dos magistrados portugueses.  
 

Como é sabido, é no art. 55º que a CRP reconhece, genericamente, aos 
trabalhadores, a liberdade sindical, tendo em vista a defesa dos seus direitos e interesses. 
Aí se garante, de forma ampla e “sem qualquer discriminação”, designadamente, a 
liberdade de constituição de associações sindicais, a liberdade de inscrição, a liberdade 
de organização e regulamentação interna das associações sindicais, o direito de 
exercício de actividade sindical na empresa e o direito de tendência, assim como o 
direito dos representantes eleitos à pertinente informação e consulta bem como à sua 
protecção adequada contra qualquer forma de condicionamento, constrangimento ou 
limitação do exercício legítimo das suas funções.   
 

Esta liberdade sindical, assim reconhecida, constitui uma modalidade particular 
e “sui generis” da liberdade de associação reconhecida aos trabalhadores para defesa 
dos seus direitos e interesses (cfr. Parecer da Comissão Constitucional nº 18/78 e Ac. do 
TC nº 445/93). Trata-se fundamentalmente de um direito, liberdade e garantia, que 
beneficia, por isso, do regime previsto no art. 18º da CRP – cfr. Jorge Miranda/Rui 
Medeiros em “CRP Anotada”, Tomo I, Coimbra Editora, 2005, anotação I ao art. 55º, 
Parecer nº 19/97 do CC da PGR e Ac. TC nº 449/91. 
 

Sendo assim, a liberdade sindical é um direito directamente aplicável e 
vinculativo, que só pode ser restringido nos casos expressamente previstos na própria 
CRP, devendo tais restrições limitar-se ao estritamente necessário e sem pôr em causa o 
seu conteúdo essencial (cfr. art. 18º da CRP). 
 

Mas reconhecendo, o citado art. 55º da CRP, a liberdade sindical aos 
“trabalhadores”, poder-se-ia colocar a dúvida se aí se incluem os magistrados.  
 

A resposta é, inquestionavelmente, afirmativa.  
 

Desde logo, a dúvida poderia ser ainda mais abrangente e colocar-se 
relativamente aos “funcionários públicos”, isto é, aos trabalhadores ao serviço do 
Estado e das entidades públicas. Porém, é vasta, e desde cedo, a jurisprudência do TC 
reconhecendo a aplicabilidade do direito de liberdade sindical aos “trabalhadores da 
Administração Pública”, referindo que “mesmo em face da versão inicial da 
Constituição, num entendimento reforçado a partir da consagração, na revisão 
constitucional de 1982, da referência aos trabalhadores da Administração Pública no 
art. 269º, a Constituição não distingue, no que ao direito de associação sindical 
concerne, entre trabalhadores em geral e trabalhadores da Administração Pública” -
Acs. TC nºs 31/84, 451/87, 15/88, 185/89 e 93/92, para além do já citado Parecer nº 
19/97 do CC da PGR (e da Convenção da OIT nº 151 relativa a relações de trabalho na 
função pública, ratificada pela Lei nº 17/80, de 15/7). Acresce que, cada vez mais, se 
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vão esbatendo as diferenças entre o estatuto dos trabalhadores em geral e o dos 
funcionários públicos, sujeitos que estão estes, na sua esmagadora maioria, a um 
“contrato de trabalho em funções públicas” cujo regime segue, no essencial, o figurino 
do contrato de trabalho dos restantes trabalhadores. 
 

Poder-se-ia, porventura, argumentar que os magistrados não são, propriamente, 
trabalhadores (sequer) da Administração Pública.  
 

Porém, ainda que numa acepção rigorosa do estatuto (constitucional) dos 
magistrados, quer judiciais quer do MºPº, estes não se confundam com “trabalhadores 
(ainda que da Administração Pública)”, o certo é que, naquele seu estatuto, se incluem 
também, indubitavelmente, características de “emprego público” que justificam a 
aplicabilidade, ainda que a título subsidiário, do regime, direitos e deveres dos 
“trabalhadores públicos”. É por isto, aliás, que está claramente estipulado no art. 32º da 
Lei nº 21/85, de 30/7 (Estatuto dos Magistrados Judiciais) e no art. 108º da Lei nº 47/86, 
de 15/10, na versão da Lei nº 60/98, de 27/8 (Estatuto do MºPº), que seja 
subsidiariamente aplicável, respectivamente aos magistrados judiciais e aos magistrados 
do MºPº, quanto a incompatibilidades, deveres e direitos, o regime vigente para a 
função pública.  
 

Assim, aplicando-se subsidiariamente, por um lado, o regime de direitos da 
função pública (onde se inclui o direito de liberdade sindical) e, por outro lado, não se 
encontrando este direito de liberdade sindical expressamente excepcionado para os 
magistrados (quer na CRP quer nas respectivas leis estatutárias), é de concluir que é um 
direito dos magistrados – reconhecido, genericamente pela CRP, e não restringido nem 
pela CRP nem pela lei ordinária (estatutária ou outra). 
 

Repare-se que a própria CRP, no seu art. 270º, habilita a lei ordinária a 
estabelecer restrições (ainda que apenas na estrita medida das exigências próprias das 
respectivas funções – isto é, segundo o princípio da proporcionalidade ou da proibição 
do excesso) ao direito de associação dos militares e agentes militarizados dos quadros 
permanentes em serviço efectivo, bem como dos agentes dos serviços e das forças de 
segurança “e, no caso destas, a não admissão do direito à greve, mesmo quando 
reconhecido o direito de associação sindical”. 
 

Mas nenhuma restrição expressa é estabelecida pela CRP, neste campo, quanto 
aos magistrados. 
 

E quanto à lei ordinária? 
 

Aqui, constatamos que não só a lei ordinária não exclui ou restringe o direito de 
liberdade sindical dos magistrados como expressamente o reconhece. 
 

Efectivamente, já no primeiro Estatuto do MºPº, publicado após 1974 – a Lei nº 
39/78, de 5/7 (Lei Orgânica do MºPº) – encontramos a seguinte norma reveladora da 
previsão legal de existência e actividade de “organizações sindicais da magistratura do 
MºPº” (sublinhados nossos): 

ARTIGO 82. Faltas.   
(…) 
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4 - São equiparadas às ausências referidas no número anterior, até ao limite de quatro por 
mês, as que ocorram em virtude do exercício de funções directivas em organizações sindicais 
da magistratura do Ministério Público. 
 

E já a mesma Lei previa que fosse subsidiariamente aplicável aos magistrados 
do MºPº o regime vigente para a função pública, designadamente quanto a direitos 
consignados:  
 
ARTIGO 99. Disposições subsidiárias.   
É aplicável, subsidiariamente, aos magistrados do Ministério Público, quanto a 
incompatibilidades, deveres e direitos, o regime vigente para a função pública. 
 

Posteriormente, no Estatuto do MºPº - Lei nº 47/86, de 15/10 -, na sua versão 
original, deparamos com normas igualmente reveladoras da previsão legal de existência 
e actividade de “organizações representativas da magistratura do MºPº” (sublinhados 
nossos):  
 
CAPITULO II 
Incompatibilidades, deveres e direitos dos magistrados  
Artigo 60.° 
(Incompatibilidades)  
É incompatível com o desempenho do cargo de magistrado do Ministério Público o 
exercício de qualquer outra função pública ou privada, salvo funções docentes ou de 
investigação científica de natureza jurídica ou funções directivas em organizações 
sindicais da magistratura do Ministério Público.  
 
Artigo 66.° 
(Faltas)  
(…) 
3. São equiparadas as ausências referidas no número anterior, até ao limite de quatro por 
mês, as que ocorram em virtude do exercício de funções directivas em organizações 
sindicais da magistratura do Ministério Público. 

E continuava-se a prever que fosse subsidiariamente aplicável aos magistrados 
do MºPº o regime vigente para a função pública, designadamente quanto a direitos 
consignados:  
 
Artigo 86.° (Disposições subsidiárias) 
É aplicável subsidiariamente aos magistrados do Ministério Público, quanto a 
incompatibilidades, deveres e direitos, o regime vigente para a função pública. 
 

Na versão actual do Estatuto do MºPº (redacção da Lei nº 60/98, de 27/8) 
encontramos as mesma normas, ainda que com diferente numeração: 
 
CAPÍTULO II 
Incompatibilidades, deveres e direitos dos magistrados 
Artigo 81.° (Incompatibilidades) 
1 - É incompatível com o desempenho do cargo de magistrado do Ministério Público o 
exercício de qualquer outra função pública ou privada de índole profissional, salvo 
funções docentes ou de investigação científica de natureza jurídica ou funções directivas 
em organizações representativas da magistratura do Ministério Público. 
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Artigo 87.° 
(Faltas) 
(…) 
3 - São equiparadas às ausências referidas no número anterior, até ao limite de quatro 
por mês, as que ocorram em virtude do exercício de funções directivas em organizações 
representativas da magistratura do Ministério Público. 
  
Artigo 108º 
(Disposições subsidiárias) 
É aplicável subsidiariamente aos magistrados do Ministério Público, quanto a 
incompatibilidades, deveres e direitos, o regime vigente para a função pública.  
       

Por seu lado, o Estatuto dos Magistrados Judiciais (Lei nº 21/85, de 30/7) 
continua a conter, desde a sua versão original, a previsão legal de existência e actuação 
de “organizações sindicais da magistratura judicial” (sublinhados nossos): 

Artigo 10. Faltas.  
(…) 
3 - São equiparadas às ausências referidas no número anterior, até ao limite de quatro por 
mês, as que ocorram em virtude do exercício de funções de direcção em organizações 
sindicais da magistratura judicial. 
 
Artigo 13. Incompatibilidades.  
1 - Os magistrados judiciais, excepto os aposentados e os que se encontrem na situação de 
licença sem vencimento de longa duração, não podem desempenhar qualquer outra função 
pública ou privada de natureza profissional, salvo as funções docentes ou de investigação 
científica de natureza jurídica, não remuneradas, e ainda funções directivas em organizações 
sindicais da magistratura judicial.  
(…) 
3 - Os magistrados judiciais que executam funções no órgão executivo de associação sindical 
da magistratura judicial gozam dos direitos previstos na legislação sindical aplicável, podendo 
ainda beneficiar de redução na distribuição de serviço, mediante deliberação do Conselho 
Superior da Magistratura.  
 

Note-se que esta última norma do Estatuto dos Magistrados Judiciais (nº 3 do 
art. 13º) é expressamente  aplicável aos magistrados do Ministério Público, com as 
necessárias adaptações - n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 143/99, de 31 de Agosto (sexta 
alteração ao Estatuto dos Magistrados Judiciais). 
 

E também se prevê, no Estatuto dos Magistrados Judiciais, que é 
subsidiariamente aplicável aos magistrados judiciais o regime vigente para a função 
pública, designadamente quanto a direitos consignados:  
 
Artigo 32. Disposições subsidiárias.  
É aplicável subsidiariamente aos magistrados judiciais, quanto a deveres, incompatibilidades 
e direitos, o regime da função pública. 
 
 
  
      * 
 

Obtidas as conclusões de que: 
1) a CRP garante genericamente o direito de liberdade sindical como direito, 

liberdade e garantia, beneficiando do regime previsto no art. 18º, e que, ela mesma, não 
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prevê ou autoriza expressamente qualquer restrição legal relativamente aos magistrados 
(judiciais ou do MºPº) – como faz, nos termos do art. 270º, para os “militares e agentes 
militarizados dos quadros permanentes em serviço efectivo”, bem como relativamente 
aos “agentes dos serviços e das forças de segurança”; e de que 

2) a lei ordinária também não restringe expressamente o direito de liberdade 
sindical dos magistrados (baseada, porventura, na existência de “restrições 
constitucionais implícitas”, nos termos do art. 18º, nº 2, 2ª parte), antes se limitando a 
prever, expressamente, a existência e actividade de associações sindicais dos 
magistrados judiciais e do MºPº, 
cabe, agora, verificar qual o regime legal concretamente aplicável às associações 
sindicais dos magistrados e à sua actividade. 
 

Uma vez que a CRP e as leis estatutárias são praticamente omissas a este 
respeito – destas apenas se podendo retirar, como se viu, a previsão da sua existência e 
actividade, e a regra de que não contam como faltas as ausências, até ao limite de quatro 
por mês, em virtude do exercício de funções directivas em organizações sindicais das 
magistraturas – o respectivo regime legal há-de buscar-se, subsidiariamente, no regime 
legal da legislação sindical dos trabalhadores da Administração Pública: por um lado, 
porque sendo a liberdade sindical um direito, os arts. 32º do Estatuto dos Magistrados 
Judiciais e 108º do Estatuto do MºPº determinam que o regime dos direitos dos 
magistrados judiciais e do MºPº é, subsidiariamente, o regime da função pública; para 
além disto, o nº 3 do art. 13º do Estatuto dos Magistrados Judiciais (expressamente 
aplicável aos magistrados do MºPº pelo nº 1 do art. 4º da Lei nº 143/99, de 31/8) 
especificamente determina que “Os magistrados (…) que executam funções no órgão 
executivo de associação sindical da magistratura (…) gozam dos direitos previstos na 
legislação sindical aplicável, podendo ainda beneficiar de redução na distribuição de serviço, 
mediante deliberação do Conselho Superior (…)”.   
  

Hoje, a subsidiária “legislação sindical da função pública” contém-se na Lei nº 
59/2008, de 11/9 (Aprova o Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas), 
que veio revogar e substituir, nesta parte, a partir de 1/1/2009, o Decreto-Lei nº 84/99, 
de 19/3 (que assegurava a liberdade sindical dos trabalhadores da Administração 
Pública e regulava o seu exercício) – a qual inclui o “Regime”, em Anexo I, e o 
“Regulamento”, em Anexo II. 
 

Não obstante tal Regime e tal Regulamento só serem aplicáveis, em primeira 
linha, aos trabalhadores cuja relação jurídica de emprego público se constitui por 
“contrato de trabalho em funções públicas”, o certo é que o art. 8º da Lei 59/2008 
estende a aplicação de várias disposições do Regime e do Regulamento aos 
“trabalhadores que exercem funções públicas na modalidade de nomeação, com as 
necessárias adaptações”, nomeadamente: 
(…) 
h) Artigos 308.º a 339.º do Regime e 240.º a 253.º do Regulamento, sobre liberdade sindical; 

i) Artigos 392.º a 407.º do Regime, sobre direito à greve.  
 

Em apêndice, incluimos o texto destas normas do Regime e do Regulamento, 
subsidiariamente aplicáveis.  
 

Note-se que não constitui qualquer obstáculo à aplicabilidade subsidiária aos 
magistrados destas normas sobre liberdade sindical e sobre direito à greve insertas no 
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Regime e no Regulamento da Lei do Contrato de Trabalho em Funções Púbicas (Lei nº 
59/2008, de 11/9) o facto de, como foi oportunamente defendido pelos magistrados e foi 
julgado pelo TC – cfr. Ac. nº 620/2007, de apreciação preventiva do correspondente 
Decreto da Assembleia da República nº 173/X -, a Lei nº 12-A/2008, de 27/2 (que 
“estabelece os regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores 
que exercem funções públicas, prevendo e distinguindo os vínculos de “nomeação” e de 
“contrato de trabalho em funções públicas”) não ser directamente aplicável aos 
magistrados nem poder, ela própria, determinar-se como lei que lhes seja 
supletivamente aplicável. 
 

É que – como foi então argumentado junto do TC e por este aceite – “uma 
realidade será o EMJ, como lei especial constitucionalmente qualificada e integrada na 
reserva absoluta de competência legiferante da AR, definir qual a legislação supletiva 
que se lhe aplica” (o que é absolutamente lícito); “outra, bem diferente, será uma lei 
integrada na reserva relativa da competência da mesma AR, assim como na esfera 
concorrencial desta com o Governo e tendo por objecto o estabelecimento dos regimes 
de vinculação de carreiras e de remunerações dos trabalhadores da função pública, 
impor-se ao EMJ como legislação subsidiária” (o que já seria inconstitucional).  
 

Nestes termos, nada obsta a que – como é o caso – os Estatutos da Magistratura 
Judicial e do MºPº estipulem que o regime subsidiário aplicável aos direitos dos 
magistrados é o definido para os trabalhadores da Administração Pública e, dentro 
destes, para aqueles cuja relação jurídica de emprego público se constitui “por 
nomeação” (ainda que a estes se apliquem, por expressa determinação do art. 8º da Lei 
do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, os regimes de liberdade sindical e de 
direito à greve estipulado para os “contratados”). 

     * * * 

 

Apêndice 

Normas do “Regime” (Anexo I) e do “Regulamento” (Anexo II) da Lei do Contrato de Trabalho 

em Funções Públicas (Lei nº 59/2008, de 11/9) - sobre liberdade sindical e sobre direito à greve 

- também aplicáveis aos trabalhadores da Administração Pública “nomeados” (por força das 

alíneas h) e i) do art. 8º) e, subsidiariamente, aos magistrados (judiciais e do MºPº - por força, 

respectivamente, do art. 32º do Estatuto dos Magistrados Judiciais e do art. 108º do Estatuto 

do MºPº, e, também, por força do nº 3 do art. 13º do Estatuto dos Magistrados Judicias, 

expressamente aplicável aos Magistrados do MºPº por determinação do art. 4º nº 1 da Lei nº 

143/99, de 31/8):   

 

REGIME: 

 

SECÇÃO III  
Associações sindicais 
 
SUBSECÇÃO I  
Disposições preliminares 
Artigo 308. Direito de associação sindical.   
1 - Os trabalhadores têm o direito de constituir associações sindicais a todos os níveis para 
defesa e promoção dos seus interesses sócio-profissionais.  
2 - As associações sindicais abrangem sindicatos, federações, uniões e confederações.  
3 - Os estatutos das federações, uniões ou confederações podem admitir a representação 
directa dos trabalhadores não representados em sindicatos.  
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Artigo 309. Noções.   
Entende-se por:  

• a) «Sindicato» - associação permanente de trabalhadores para defesa e promoção dos 
seus interesses sócio-profissionais;  

• b) «Federação» - associação de sindicatos de trabalhadores da mesma profissão ou do 
mesmo sector de actividade;  

• c) «União» - associação de sindicatos de base regional;  
• d) «Confederação» - associação nacional de sindicatos;  
• e) «Secção sindical de órgão ou serviço» - conjunto de trabalhadores de um órgão ou 

serviço, estabelecimento periférico ou unidade orgânica desconcentrada filiados no 
mesmo sindicato;  

• f) «Comissão sindical de órgão ou serviço» - organização dos delegados sindicais do 
mesmo sindicato no órgão ou serviço, estabelecimento periférico ou unidade orgânica 
desconcentrada;  

• g) «Comissão intersindical de órgão ou serviço» - organização dos delegados das 
comissões sindicais do órgão ou serviço de uma confederação, desde que abranjam 
no mínimo cinco delegados sindicais, ou de todas as comissões sindicais do órgão ou 
serviço, estabelecimento periférico ou unidade orgânica desconcentrada.  

Artigo 310. Direitos.   
1 - As associações sindicais têm, nomeadamente, o direito de:  

• a) Celebrar acordos colectivos de trabalho;  
• b) Prestar serviços de carácter económico e social aos seus associados;  
• c) Participar na elaboração da legislação do trabalho;  
• d) Participar nos procedimentos relativos aos trabalhadores no âmbito de processos 

de reorganização de órgãos ou serviços;  
• e) Estabelecer relações ou filiar-se em organizações sindicais internacionais.  

2 - É reconhecida às associações sindicais legitimidade processual para defesa dos direitos e 
interesses colectivos e para a defesa colectiva dos direitos e interesses individuais legalmente 
protegidos dos trabalhadores que representem.  
3 - As associações sindicais beneficiam da isenção do pagamento das custas para defesa dos 
direitos e interesses colectivos, aplicando-se no demais o regime previsto no Regulamento das 
Custas Processuais.  
Artigo 311. Princípios.   
As associações sindicais devem reger-se pelos princípios da organização e da gestão 
democráticas.  
Artigo 312. Liberdade sindical individual.   
1 - No exercício da liberdade sindical, é garantida aos trabalhadores, sem qualquer 
discriminação, a liberdade de inscrição em sindicato que, na área da sua actividade, 
represente a categoria respectiva.  
2 - O trabalhador não pode estar simultaneamente filiado a título da mesma profissão ou 
actividade em sindicatos diferentes.  
3 - Pode manter a qualidade de associado o prestador de trabalho que deixe de exercer a sua 
actividade, mas não passe a exercer outra não representada pelo mesmo sindicato ou não 
perca a condição de trabalhador subordinado.  
4 - O trabalhador pode retirar-se a todo o tempo do sindicato em que esteja filiado, mediante 
comunicação escrita enviada com a antecedência mínima de 30 dias.  
 
SUBSECÇÃO II  
Organização sindical 
Artigo 313. Auto-regulamentação, eleição e gestão.   
As associações sindicais regem-se por estatutos e regulamentos por elas aprovados, elegem 
livre e democraticamente os titulares dos corpos sociais de entre os associados e organizam a 
sua gestão e actividade.  
Artigo 314. Independência.   
É incompatível o exercício de cargos de direcção de associações sindicais com o exercício de 
quaisquer cargos de direcção em partidos políticos, instituições religiosas ou outras 
associações relativamente às quais exista conflito de interesses.  
Artigo 315. Regime subsidiário.   



8 

 

1 - As associações sindicais estão sujeitas ao regime geral do direito de associação em tudo o 
que não contrarie este Regime ou a natureza específica da autonomia sindical.  
2 - Não são aplicáveis às associações sindicais as normas do regime geral do direito de 
associação susceptíveis de determinar restrições inadmissíveis à liberdade de organização dos 
sindicatos.  
Artigo 316. Registo e aquisição de personalidade.   
1 - As associações sindicais adquirem personalidade jurídica pelo registo dos seus estatutos no 
ministério responsável pela área laboral.  
2 - O requerimento do registo de qualquer associação sindical, assinado pelo presidente da 
mesa da assembleia constituinte ou de assembleia de representantes de associados, deve ser 
acompanhado dos estatutos aprovados, de certidão ou cópia certificada da acta da 
assembleia, com as folhas de presenças e respectivos termos de abertura e encerramento. 
3 - O ministério responsável pela área laboral, após o registo:  

• a) Publica os estatutos no Boletim do Trabalho e Emprego nos 30 dias posteriores à 
sua recepção;  

• b) Remete certidão ou fotocópia certificada da acta da assembleia constituinte ou de 
assembleia de representantes de associados, dos estatutos e do pedido de registo, 
acompanhados de uma apreciação fundamentada sobre a legalidade da constituição 
da associação e dos estatutos, dentro do prazo de oito dias a contar da publicação, 
ao magistrado do Ministério Público no tribunal competente.  

4 - No caso de a constituição ou os estatutos da associação serem desconformes com a lei, o 
magistrado do Ministério Público promove, dentro do prazo de 15 dias, a contar da recepção, 
a declaração judicial de extinção da associação.  
5 - As associações sindicais só podem iniciar o exercício das respectivas actividades depois da 
publicação dos estatutos no Boletim do Trabalho e Emprego ou, na falta desta, depois de 
decorridos 30 dias após o registo.  
6 - O ministério responsável pela área laboral remete, oficiosamente, ao membro do Governo 
responsável pela área da Administração Pública cópia dos estatutos da associação sindical.  
Artigo 317. Alterações dos estatutos.   
1 - A alteração dos estatutos fica sujeita a registo e ao disposto nos n.os 2 a 4 e 6 do artigo 
anterior, com as necessárias adaptações.  
2 - As alterações a que se refere o número anterior só produzem efeitos em relação a 
terceiros após a publicação dos estatutos no Boletim do Trabalho e Emprego ou, na falta 
desta, depois de decorridos 30 dias a contar do registo.  
Artigo 318. Conteúdo dos estatutos.   
1 - Com os limites dos artigos seguintes, os estatutos devem conter e regular:  

• a) A denominação, a localidade da sede, o âmbito subjectivo, objectivo e geográfico, 
os fins e a duração, quando a associação não se constitua por período indeterminado;  

• b) A aquisição e a perda da qualidade de associado, bem como os respectivos direitos 
e deveres;  

• c) Os princípios gerais em matéria disciplinar;  
• d) Os respectivos órgãos, entre os quais deve haver uma assembleia geral ou uma 

assembleia de representantes de associados, um órgão colegial de direcção e um 
conselho fiscal, bem como o número de membros e o funcionamento daqueles;  

• e) No caso de estar prevista uma assembleia de representantes, os princípios 
reguladores da respectiva eleição, tendo em vista a representatividade desse órgão;  

• f) O exercício do direito de tendência;  
• g) O regime de administração financeira, o orçamento e as contas;  
• h) O processo de alteração dos estatutos;  
• i) A extinção, dissolução e consequente liquidação, bem como o destino do respectivo 

património.  
2 - A denominação deve identificar o âmbito subjectivo, objectivo e geográfico da associação 
e não pode confundir-se com a denominação de outra associação existente.  
3 - As associações sindicais têm obrigatoriamente sede em território nacional.  
4 - No caso de os estatutos preverem a existência de uma assembleia de representantes de 
associados, nomeadamente um congresso ou conselho geral, esta exerce os direitos previstos 
na lei para a assembleia geral.  
Artigo 319. Princípios da organização e da gestão democráticas.   
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No respeito pelos princípios da organização e da gestão democráticas, as associações sindicais 
devem reger-se, nomeadamente, em obediência às seguintes regras:  

• a) Todo o associado no gozo dos seus direitos sindicais tem o direito de participar na 
actividade da associação, incluindo o de eleger e ser eleito para a direcção e ser 
nomeado para qualquer cargo associativo, sem prejuízo de poderem estabelecer-se 
requisitos de idade e de tempo de inscrição;  

• b) A assembleia geral reúne-se ordinariamente, pelo menos, uma vez por ano;  
• c) Deve ser possibilitado a todos os associados o exercício efectivo do direito de voto, 

podendo os estatutos prever para tanto a realização simultânea de assembleias gerais 
por áreas regionais ou secções de voto, ou outros sistemas compatíveis com as 
deliberações a tomar;  

• d) Nenhum associado pode estar representado em mais do que um dos órgãos 
electivos;  

• e) São asseguradas iguais oportunidades a todas as listas concorrentes às eleições 
para a direcção, devendo constituir-se para fiscalizar o processo eleitoral uma 
comissão eleitoral composta pelo presidente da mesa da assembleia geral e por 
representantes de cada uma das listas concorrentes;  

• f) Com as listas, os proponentes apresentam o seu programa de acção, o qual, 
juntamente com aquelas, deve ser amplamente divulgado, por forma que todos os 
associados dele possam ter conhecimento prévio, nomeadamente pela sua exposição 
em lugar bem visível na sede da associação durante o prazo mínimo de oito dias;  

• g) O mandato dos membros da direcção não pode ter duração superior a quatro anos, 
sendo permitida a reeleição para mandatos sucessivos;  

• h) Os corpos sociais podem ser destituídos por deliberação da assembleia geral, 
devendo os estatutos regular os termos da destituição e da gestão da associação 
sindical até ao início de funções de novos corpos sociais;  

• i) As assembleias gerais devem ser convocadas com ampla publicidade, indicando-se a 
hora, local e objecto, e devendo ser publicada a convocatória com antecedência 
mínima de três dias em um dos jornais da localidade da sede da associação sindical 
ou, não o havendo, em um dos jornais aí mais lidos;  

• j) A convocação das assembleias gerais compete ao presidente da respectiva mesa, 
por sua iniciativa ou a pedido da direcção, ou de 10 % ou 200 dos associados.  

Artigo 320. Participação nos processos eleitorais.   
Os associados têm os direitos previstos no anexo ii, «Regulamento», em matéria de 
participação em processos eleitorais que se desenvolvam no âmbito da associação sindical.  
Artigo 321. Regime disciplinar.   
O regime disciplinar deve assegurar o procedimento escrito e o direito de defesa do 
associado, devendo a sanção de expulsão ser apenas aplicada aos casos de grave violação de 
deveres fundamentais.  
Artigo 322. Aquisição e impenhorabilidade de bens.   
1 - Os bens móveis e imóveis cuja utilização seja estritamente indispensável ao 
funcionamento das associações sindicais são impenhoráveis.  
2 - Os bens imóveis destinados ao exercício de actividades compreendidas nos fins próprios 
das associações sindicais não gozam da impenhorabilidade estabelecida no número anterior 
sempre que, cumulativamente, se verifiquem as seguintes condições:  

• a) A aquisição, construção, reconstrução, modificação ou beneficiação desses bens 
seja feita mediante recurso a financiamento por terceiros com garantia real, 
previamente registada;  

• b) O financiamento por terceiros e as condições de aquisição sejam objecto de 
deliberação da assembleia geral de associados ou de órgão deliberativo 
estatutariamente competente.  

Artigo 323. Publicidade dos membros da direcção.   
1 - O presidente da mesa da assembleia geral deve remeter a identificação dos membros da 
direcção, bem como cópia da acta da assembleia que os elegeu, ao ministério responsável 
pela área laboral no prazo de 10 dias após a eleição, para publicação imediata no Boletim do 
Trabalho e Emprego.  
2 - O ministério responsável pela área laboral remete, oficiosamente, ao membro do Governo 
responsável pela área da Administração Pública cópia da documentação referida no número 
anterior.  
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Artigo 324. Dissolução e destino dos bens.   
Em caso de dissolução de uma associação sindical, os respectivos bens não podem ser 
distribuídos pelos associados.  
Artigo 325. Cancelamento do registo.   
1 - A extinção judicial ou voluntária da associação sindical deve ser comunicada ao ministério 
responsável pela área laboral que procede ao cancelamento do respectivo registo, produzindo 
efeitos a partir da respectiva publicação no Boletim do Trabalho e Emprego.  
2 - O ministério responsável pela área laboral comunica, oficiosamente, ao membro do 
Governo responsável pela área da Administração Pública o cancelamento do registo da 
associação sindical.  
 
SUBSECÇÃO III  
Quotização sindical 
Artigo 326. Garantias.   
1 - O trabalhador não pode ser obrigado a pagar quotas para associação sindical em que não 
esteja inscrito.  
2 - A aplicação do sistema de cobrança e entrega de quotas sindicais não pode implicar para o 
trabalhador qualquer discriminação, nem o pagamento de outras quotas ou indemnizações, ou 
provocar-lhe sanções que, de qualquer modo, atinjam a sua liberdade de trabalho.  
3 - A entidade empregadora pública pode proceder ao tratamento automatizado de dados 
pessoais dos trabalhadores, referentes a filiação sindical, desde que, nos termos da lei, sejam 
exclusivamente utilizados no processamento do sistema de cobrança e entrega de quotas 
sindicais, previsto nesta secção.  
Artigo 327. Carteiras profissionais.   
A falta de pagamento das quotas não pode prejudicar a passagem de carteiras profissionais ou 
de quaisquer outros documentos essenciais à actividade profissional do trabalhador, quando a 
emissão desses documentos seja da competência das associações sindicais.  
Artigo 328. Cobrança de quotas.   
1 - O sistema de cobrança e entrega de quotas sindicais determina para a entidade 
empregadora pública a obrigação de proceder à dedução do valor da quota sindical na 
remuneração do trabalhador, entregando essa quantia à associação sindical em que aquele 
está inscrito até ao dia 15 do mês seguinte.  
2 - A responsabilidade pelas despesas necessárias para a entrega à associação sindical do 
valor da quota deduzida pela entidade empregadora pública pode ser definida por 
instrumento de regulamentação colectiva de trabalho ou por acordo entre entidade 
empregadora pública e trabalhador.  
3 - O sistema de cobrança e entrega de quotas sindicais referido no n.º 1 pode resultar de:  

• a) Instrumento de regulamentação colectiva de trabalho;  
• b) Pedido expresso do trabalhador dirigido à entidade empregadora pública.  

4 - Na situação prevista na alínea a) do número anterior, a cobrança de quotas por dedução 
na remuneração do trabalhador com a consequente entrega à respectiva associação sindical 
depende ainda de declaração do trabalhador autorizando a referida dedução.  
5 - Na situação prevista na alínea b) do n.º 3, o pedido expresso do trabalhador constitui 
manifestação inequívoca da sua vontade de lhe serem descontadas na remuneração as quotas 
sindicais.  
Artigo 329. Declaração, pedido e revogação.   
1 - O sistema de cobrança e entrega de quotas sindicais, previsto no artigo anterior, mantém-
se em vigor enquanto o trabalhador não revogar a sua declaração com as seguintes 
indicações:  

• a) Nome e assinatura do trabalhador;  
• b) Sindicato em que o trabalhador está inscrito;  
• c) Valor da quota estatutariamente estabelecida.  

2 - O trabalhador deve enviar cópia ao sindicato respectivo da declaração de autorização ou 
do pedido de cobrança, previstos no artigo anterior, bem como da respectiva revogação.  
3 - A declaração de autorização ou o pedido de cobrança, previstos no artigo anterior, bem 
como a respectiva revogação, produzem efeitos a partir do 1.º dia do mês seguinte ao da sua 
entrega à entidade empregadora pública.  
 
SUBSECÇÃO IV  
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Exercício da actividade sindical no órgão ou serviço 
Artigo 330. Acção sindical no órgão ou serviço.   
1 - Os trabalhadores e os sindicatos têm direito a desenvolver actividade sindical no interior 
do órgão ou serviço, nomeadamente através de delegados sindicais, comissões sindicais e 
comissões intersindicais.  
2 - O exercício do direito referido no número anterior não pode comprometer a realização do 
interesse público e o normal funcionamento dos órgãos ou serviços.  
Artigo 331. Reuniões de trabalhadores.   
1 - Os trabalhadores podem reunir-se nos locais de trabalho, fora do horário de trabalho 
observado pela generalidade dos trabalhadores, mediante convocação do órgão competente 
da associação sindical, do delegado sindical ou da comissão sindical ou intersindical, sem 
prejuízo do normal funcionamento, no caso de trabalho por turnos ou de trabalho 
extraordinário.  
2 - Os trabalhadores podem reunir-se durante o horário de trabalho observado pela 
generalidade dos trabalhadores até um período máximo de quinze horas por ano, que contam 
como tempo de serviço efectivo, desde que assegurem o funcionamento dos serviços de 
natureza urgente e essencial.  
3 - A convocação das reuniões referidas nos números anteriores é regulada nos termos 
previstos no anexo ii, «Regulamento».  
Artigo 332. Delegado sindical, comissão sindical e comissão intersindical.   
1 - Os delegados sindicais são eleitos e destituídos nos termos dos estatutos dos respectivos 
sindicatos, em escrutínio directo e secreto.  
2 - Nos órgãos ou serviços em que o número de delegados o justifique, ou que compreendam 
estabelecimentos periféricos ou unidades orgânicas desconcentradas, podem constituir-se 
comissões sindicais de delegados.  
3 - Sempre que num órgão ou serviço existam delegados de mais de um sindicato pode 
constituir-se uma comissão intersindical de delegados.  
Artigo 333. Comunicação à entidade empregadora pública sobre eleição e destituição dos 
delegados sindicais.   
1 - As direcções dos sindicatos comunicam por escrito à entidade empregadora pública a 
identificação dos delegados sindicais, bem como daqueles que fazem parte de comissões 
sindicais e intersindicais de delegados, sendo o teor dessa comunicação publicitado nos locais 
reservados às informações sindicais.  
2 - O mesmo deve ser observado no caso de substituição ou cessação de funções.  
Artigo 334. Número de delegados sindicais.   
O número máximo de delegados sindicais que beneficiam do regime de protecção previsto 
neste Regime é determinado da seguinte forma:  

• a) Órgão ou serviço, estabelecimento periférico ou unidade orgânica desconcentrada 
com menos de 50 trabalhadores sindicalizados - um membro;  

• b) Órgão ou serviço, estabelecimento periférico ou unidade orgânica desconcentrada 
com 50 a 99 trabalhadores sindicalizados - dois membros;  

• c) Órgão ou serviço, estabelecimento periférico ou unidade orgânica desconcentrada 
com 100 a 199 trabalhadores sindicalizados - três membros;  

• d) Órgão ou serviço, estabelecimento periférico ou unidade orgânica desconcentrada 
com 200 a 499 trabalhadores sindicalizados - seis membros;  

• e) Órgão ou serviço, estabelecimento periférico ou unidade orgânica desconcentrada 
com 500 ou mais trabalhadores sindicalizados - seis membros, acrescendo um por 
cada 200 trabalhadores sindicalizados.  

Artigo 335. Direito a instalações.   
Os titulares de cargos dirigentes dos órgãos ou serviços, estabelecimentos periféricos ou 
unidades orgânicas desconcentradas põem à disposição dos delegados sindicais, sempre que 
estes o requeiram e as condições físicas das instalações o permitam, um local apropriado ao 
exercício das suas funções.  
Artigo 336. Direito de afixação e informação sindical.   
Os delegados sindicais têm o direito de afixar, no interior do órgão ou serviço e em local 
apropriado, para o efeito reservado pela entidade empregadora pública, textos, 
convocatórias, comunicações ou informações relativos à vida sindical e aos interesses sócio-
profissionais dos trabalhadores, bem como proceder à sua distribuição, mas sem prejuízo, em 
qualquer dos casos, do funcionamento normal do órgão ou serviço.  
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Artigo 337. Direito a informação e consulta.   
1 - Os delegados sindicais gozam do direito a informação e consulta relativamente às matérias 
constantes das suas atribuições.  
2 - O direito a informação e consulta abrange, para além de outras referidas na lei ou 
identificadas em acordo colectivo de trabalho, as seguintes matérias:  

• a) A informação sobre a evolução recente e a evolução provável das actividades do 
órgão ou serviço, do estabelecimento periférico ou da unidade orgânica 
desconcentrada e a sua situação financeira;  

• b) A informação e consulta sobre a situação, a estrutura e a evolução provável do 
emprego no órgão ou serviço e sobre as eventuais medidas de antecipação previstas, 
nomeadamente em caso de ameaça para o emprego;  

• c) A informação e consulta sobre as decisões susceptíveis de desencadear mudanças 
substanciais a nível da organização do trabalho ou dos contratos de trabalho.  

3 - Os delegados sindicais devem requerer, por escrito, respectivamente, ao órgão de 
direcção do órgão ou serviço ou ao dirigente do estabelecimento periférico ou da unidade 
orgânica desconcentrada, os elementos de informação respeitantes às matérias referidas nos 
números anteriores.  
4 - As informações são-lhes prestadas, por escrito, no prazo de 10 dias, salvo se, pela sua 
complexidade, se justificar prazo maior, que nunca deve ser superior a 30 dias.  
5 - Quando esteja em causa a tomada de decisões por parte da entidade empregadora pública 
no exercício dos poderes de direcção e de organização decorrentes do contrato de trabalho, 
os procedimentos de informação e consulta deverão ser conduzidos, por ambas as partes, no 
sentido de alcançar, sempre que possível, o consenso.  
Artigo 338. Crédito de horas dos delegados sindicais.   
1 - Cada delegado sindical dispõe, para o exercício das suas funções, de um crédito de doze 
horas por mês.  
2 - O crédito de horas a que se refere o número anterior é atribuído nos termos previstos no 
n.º 8 do artigo 250.º do anexo ii, «Regulamento», com as necessárias adaptações.  
 
SUBSECÇÃO V  
Membros da direcção das associações sindicais 
Artigo 339. Crédito de horas e faltas dos membros da direcção.   
1 - Para o exercício das suas funções cada membro da direcção beneficia de um crédito de 
horas por mês e do direito a faltas justificadas para o exercício de funções sindicais.  
2 - O crédito de horas a que se refere o número anterior, bem como o regime aplicável às 
faltas justificadas para o exercício de funções sindicais, é definido nos termos previstos no 
anexo ii, «Regulamento».  
 
 
 
     REGULAMENTO: 

 

CAPÍTULO XVI  
Exercício da actividade sindical 
 
SECÇÃO I  
Actos eleitorais 
Artigo 240. Âmbito.   
A presente secção regula o artigo 320.º do Regime.  
Artigo 241. Participação nos processos eleitorais.   
1 - Para a realização de assembleias constituintes de associações sindicais ou para efeitos de 
alteração dos estatutos ou eleição dos corpos gerentes, os trabalhadores gozam dos seguintes 
direitos:  

• a) Dispensa de serviço para os membros da assembleia geral eleitoral e da comissão 
fiscalizadora eleitoral, até ao limite de sete membros, pelo período máximo de 10 
dias úteis, com possibilidade de utilização de meios dias;  
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• b) Dispensa de serviço para os elementos efectivos e suplentes que integram as listas 
candidatas pelo período máximo de seis dias úteis, com possibilidade de utilização de 
meios dias;  

• c) Dispensa de serviço para os membros da mesa, até ao limite de três ou até ao 
limite do número de listas concorrentes, se o número destas for superior a três, por 
período não superior a um dia;  

• d) Dispensa de serviço aos trabalhadores com direito de voto, pelo tempo necessário 
para o exercício do respectivo direito;  

• e) Dispensa de serviço aos trabalhadores que participem em actividades de 
fiscalização do acto eleitoral durante o período de votação e contagem dos votos.  

2 - A pedido das associações sindicais ou das comissões promotoras da respectiva 
constituição, é permitida a instalação e funcionamento de mesas de voto nos locais de 
trabalho durante as horas de serviço.  
3 - As dispensas de serviço previstas no n.º 1 não são imputadas noutros créditos previstos na 
lei.  
4 - As dispensas de serviço previstas no n.º 1 são equiparadas a serviço efectivo, para todos os 
efeitos legais.  
5 - O exercício dos direitos previstos no presente artigo só pode ser impedido com 
fundamento, expresso e por escrito, em grave prejuízo para a realização do interesse público.  
Artigo 242. Formalidades.   
1 - A comunicação para a instalação e funcionamento das mesas de voto deve ser, por meios 
idóneos e seguros, apresentada ao dirigente máximo do órgão ou serviço com antecedência 
não inferior a 10 dias, e dela deve constar:  

• a) A identificação do acto eleitoral;  
• b) A indicação do local pretendido;  
• c) A identificação dos membros da mesa ou substitutos;  
• d) O período de funcionamento.  

2 - A instalação e o funcionamento das mesas de voto consideram-se autorizados se nos três 
dias imediatos à apresentação da comunicação não for proferido despacho em contrário e 
notificado à associação sindical ou comissão promotora.  
Artigo 243. Votação.   
1 - A votação decorre dentro do período normal de funcionamento do órgão ou serviço.  
2 - O funcionamento das mesas não pode prejudicar o normal funcionamento dos órgãos e 
serviços.  
Artigo 244. Votação em local diferente.   
Os trabalhadores que devam votar em local diferente daquele em que exerçam funções só 
nele podem permanecer pelo tempo indispensável ao exercício do seu direito de voto.  
Artigo 245. Extensão.   
No caso de consultas eleitorais estatutariamente previstas ou de outras respeitantes a 
interesses colectivos dos trabalhadores, designadamente congressos ou outras de idêntica 
natureza, podem ser concedidas facilidades aos trabalhadores, em termos a definir, caso a 
caso, por despacho do membro do Governo responsável pela área da Administração Pública.  
 
SECÇÃO II  
Reuniões de trabalhadores 
Artigo 246. Âmbito.   
A presente secção regula o n.º 3 do artigo 331.º do Regime.  
Artigo 247. Convocação de reuniões de trabalhadores.   
1 - Para efeitos do n.º 2 do artigo 331.º do Regime, as reuniões podem ser convocadas:  

• a) Pela comissão sindical ou pela comissão intersindical;  
• b) Excepcionalmente, pelas associações sindicais ou os respectivos delegados.  

2 - Cabe exclusivamente às associações sindicais reconhecer a existência das circunstâncias 
excepcionais que justificam a realização da reunião.  
Artigo 248. Procedimento.   
1 - Os promotores das reuniões devem comunicar à entidade empregadora pública, com a 
antecedência mínima de vinte e quatro horas, a data, hora, número previsível de 
participantes e local em que pretendem que elas se efectuem, devendo afixar as respectivas 
convocatórias.  
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2 - No caso das reuniões a realizar durante o horário de trabalho, os promotores devem 
apresentar uma proposta que assegure o funcionamento dos serviços de natureza urgente e 
essencial.  
3 - Após a recepção da comunicação referida no n.º 1 e, sendo caso disso, da proposta 
prevista no número anterior, a entidade empregadora pública deve pôr à disposição dos 
promotores das reuniões, desde que estes o requeiram e as condições físicas das instalações o 
permitam, um local apropriado à realização das mesmas, tendo em conta os elementos da 
comunicação e da proposta, bem como a necessidade de respeitar o disposto na parte final 
dos n.os 1 e 2 do artigo 331.º do Regime.  
4 - Os membros da direcção das associações sindicais que não trabalhem no órgão ou serviço 
podem participar nas reuniões mediante comunicação dos promotores à entidade 
empregadora pública com a antecedência mínima de seis horas.  
 
CAPÍTULO XVII  
Associações sindicais 
Artigo 249. Âmbito.   
O presente capítulo regula o n.º 2 do artigo 339.º do Regime.  
Artigo 250. Crédito de horas dos membros da direcção.   
1 - Sem prejuízo do disposto em instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, o 
número máximo de membros da direcção da associação sindical que beneficiam do crédito de 
horas é determinado da seguinte forma:  

• a) Associações sindicais com um número igual ou inferior a 200 associados - 1 
membro;  

• b) Associações sindicais com mais de 200 associados - 1 membro por cada 200 
associados ou fracção, até ao limite máximo de 50 membros.  

2 - Nas associações sindicais cuja organização interna compreenda estruturas de direcção de 
base regional ou distrital beneficiam ainda do crédito de horas, numa das seguintes soluções:  

• a) Nas estruturas de base regional, até ao limite máximo de sete - 1 membro por cada 
200 associados ou fracção correspondente a, pelo menos, 100 associados, até ao 
limite máximo de 20 membros da direcção de cada estrutura;  

• b) Nas estruturas de base distrital, até ao limite máximo de 18 - 1 membro por cada 
200 associados ou fracção correspondente a, pelo menos, 100 associados, até ao 
limite máximo de 7 membros da direcção de cada estrutura.  

3 - Da aplicação conjugada dos n.os 1 e 2 deve corrigir-se o resultado por forma a que não se 
verifique um número inferior a 1,5 do resultado da aplicação do disposto na alínea b) do n.º 
1, considerando-se, para o efeito, que o limite máximo aí referido é de 100 membros.  
4 - Quando as associações sindicais compreendam estruturas distritais no continente e 
estruturas nas regiões autónomas aplica-se-lhes o disposto na alínea b) do n.º 2 e o disposto 
na alínea a) do mesmo número até ao limite máximo de 2 estruturas.  
5 - Em alternativa ao disposto nos números anteriores, sem prejuízo do disposto em 
instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, o número máximo de membros da 
direcção de associações sindicais representativas de trabalhadores das autarquias locais que 
beneficiam do crédito de horas é determinado da seguinte forma:  

• a) Município em que exercem funções entre 25 e 50 trabalhadores sindicalizados - 1 
membro;  

• b) Município em que exercem funções 50 a 99 trabalhadores sindicalizados - 2 
membros;  

• c) Município em que exercem funções 100 a 199 trabalhadores sindicalizados - 3 
membros;  

• d) Município em que exercem funções 200 a 499 trabalhadores sindicalizados - 4 
membros;  

• e) Município em que exercem funções 500 a 999 trabalhadores sindicalizados - 6 
membros;  

• f) Município em que exercem funções 1000 a 1999 trabalhadores sindicalizados - 7 
membros;  

• g) Município em que exercem funções 2000 a 4999 trabalhadores sindicalizados - 8 
membros;  

• h) Município em que exercem funções 5000 a 9999 trabalhadores sindicalizados - 10 
membros;  
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• i) Município em que exercem funções 10 000 ou mais trabalhadores sindicalizados - 12 
membros.  

6 - Para o exercício das suas funções, cada membro da direcção beneficia, nos termos dos 
números anteriores, do crédito de horas correspondente a quatro dias de trabalho por mês, 
que pode utilizar em períodos de meio dia, mantendo o direito à remuneração.  
7 - A associação sindical deve comunicar a identificação dos membros que beneficiam do 
crédito de horas à Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público e ao órgão ou 
serviço em que exercem funções, até 15 de Janeiro de cada ano civil e nos 15 dias posteriores 
a qualquer alteração da composição da respectiva direcção, salvo se especificidade do ciclo 
de actividade justificar calendário diverso.  
8 - A associação sindical deve comunicar aos órgãos ou serviços onde exercem funções os 
membros da direcção referidos nos números anteriores as datas e o número de dias de que os 
mesmos necessitam para o exercício das respectivas funções com um dia de antecedência ou, 
em caso de impossibilidade, num dos dois dias úteis imediatos.  
9 - O previsto nos números anteriores não prejudica a possibilidade de a direcção da 
associação sindical atribuir créditos de horas a outros membros da mesma, ainda que 
pertencentes a serviços diferentes, e independentemente de estes se integrarem na 
administração directa ou indirecta do Estado, na administração regional, na administração 
autárquica ou noutra pessoa colectiva pública, desde que, em cada ano civil, não ultrapasse o 
montante global do crédito de horas atribuído nos termos dos n.os 1 a 3 e comunique tal facto 
à Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público e ao órgão ou serviço em que 
exercem funções com a antecedência mínima de 15 dias.  
10 - Os membros da direcção de federação, união ou confederação não beneficiam de crédito 
de horas, aplicando-se-lhes o disposto no número seguinte.  
11 - Os membros da direcção de federação, união ou confederação podem celebrar acordos 
de cedência de interesse público para o exercício de funções sindicais naquelas estruturas de 
representação colectiva, sendo as respectivas remunerações asseguradas pela entidade 
empregadora pública cedente até ao seguinte número máximo de membros da direcção:  

• a) 4 membros, no caso das confederações sindicais que representem pelo menos 5 % 
do universo dos trabalhadores que exercem funções públicas;  

• b) No caso de federações, 2 membros por cada 10 000 associados ou fracção 
correspondente, pelo menos, a 5000 associados, até ao limite máximo de 10 
membros;  

• c) 1 membro quando se trate de união de âmbito distrital ou regional e represente 
pelo menos 5 % do universo dos trabalhadores que exerçam funções na respectiva 
área.  

12 - Para os efeitos previstos na alínea b) do número anterior, deve atender-se ao número de 
trabalhadores filiados nas associações que fazem parte daquelas estruturas de representação 
colectiva de trabalhadores.  
13 - A Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público, bem como entidade em que 
esta em razão da especificidade das carreiras delegue essa função, mantém actualizado 
mecanismos de acompanhamento e controlo do sistema de créditos previstos nos números 
anteriores.  
Artigo 251. Não cumulação de crédito de horas.   
Não pode haver lugar a cumulação do crédito de horas pelo facto de o trabalhador pertencer 
a mais de uma estrutura de representação colectiva dos trabalhadores.  
Artigo 252. Faltas.   
1 - Os membros da direcção referidos nos n.os 6 e 9 do artigo 250.º cuja identificação é 
comunicada à Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público e ao órgão ou serviço 
em que exercem funções, nos termos do n.os 7 e 9 do mesmo artigo, para além do crédito de 
horas, usufruem ainda do direito a faltas justificadas, que contam para todos os efeitos legais 
como serviço efectivo, salvo quanto à remuneração.  
2 - Os demais membros da direcção usufruem do direito a faltas justificadas até ao limite de 
33 faltas por ano, que contam para todos os efeitos legais como serviço efectivo, salvo quanto 
à remuneração.  
Artigo 253. Suspensão do contrato.   
1 - Quando as faltas determinadas pelo exercício de actividade sindical, previstas no artigo 
anterior, se prolongarem para além de um mês aplica-se o regime de suspensão do contrato 
por facto respeitante ao trabalhador. [Obs. - conta para efeitos de antiguidade – art. 231º nº 
2 do Regime] 
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2 - O disposto no número anterior não é aplicável aos membros da direcção cuja ausência no 
local de trabalho, para além de um mês, seja determinada pela cumulação do crédito de 
horas.  
 

 

     REGIME (Greve): 

 

CAPÍTULO II  
Greve 
Artigo 392. Direito à greve.   
1 - A greve constitui, nos termos da Constituição, um direito dos trabalhadores.  
2 - Compete aos trabalhadores definir o âmbito de interesses a defender através da greve.  
3 - O direito à greve é irrenunciável.  
Artigo 393. Competência para declarar a greve.   
1 - O recurso à greve é decidido pelas associações sindicais.  
2 - Sem prejuízo do direito reconhecido às associações sindicais no número anterior, as 
assembleias de trabalhadores podem decidir do recurso à greve, por voto secreto, desde que 
no respectivo órgão ou serviço a maioria dos trabalhadores não esteja representada por 
associações sindicais e que a assembleia seja expressamente convocada para o efeito por 20 % 
ou 200 trabalhadores.  
3 - As assembleias referidas no número anterior deliberam validamente desde que participe 
na votação a maioria dos trabalhadores do órgão ou serviço e que a declaração de greve seja 
aprovada pela maioria dos votantes.  
Artigo 394. Representação dos trabalhadores.   
1 - Os trabalhadores em greve serão representados pela associação ou associações sindicais ou 
por uma comissão eleita para o efeito, no caso a que se refere o n.º 2 do artigo anterior.  
2 - As entidades referidas no número anterior podem delegar os seus poderes de 
representação.  
Artigo 395. Piquetes de greve.   
A associação sindical ou a comissão de greve pode organizar piquetes para desenvolver 
actividades tendentes a persuadir os trabalhadores a aderirem à greve, por meios pacíficos, 
sem prejuízo do reconhecimento da liberdade de trabalho dos não aderentes.  
Artigo 396. Aviso prévio.   
1 - As entidades com legitimidade para decidirem o recurso à greve devem dirigir à entidade 
empregadora pública, ao membro do Governo responsável pela área da Administração Pública 
e aos restantes membros do Governo competentes, por meios idóneos, nomeadamente por 
escrito ou através dos meios de comunicação social, um aviso prévio, com o prazo mínimo de 
cinco dias úteis.  
2 - Para os casos dos n.os 1 e 2 do artigo 399.º, o prazo de aviso prévio é de 10 dias úteis.  
3 - O aviso prévio deve conter uma proposta de definição dos serviços necessários à segurança 
e manutenção do equipamento e instalações, bem como, sempre que a greve se realize em 
órgão ou serviço que se destine à satisfação de necessidades sociais impreteríveis, uma 
proposta de definição de serviços mínimos.  
Artigo 397. Proibição de substituição dos grevistas.   
1 - A entidade empregadora pública não pode, durante a greve, substituir os grevistas por 
pessoas que à data do aviso prévio referido no número anterior não trabalhavam no 
respectivo órgão ou serviço, nem pode, desde aquela data, admitir novos trabalhadores para 
aquele efeito.  
2 - A concreta tarefa desempenhada pelo trabalhador em greve não pode, durante esse 
período, ser realizada por empresa especialmente contratada para o efeito, salvo no caso de 
não estarem garantidos a satisfação das necessidades sociais impreteríveis ou os serviços 
necessários à segurança e manutenção do equipamento e instalações.  
Artigo 398. Efeitos da greve.   
1 - A greve suspende, no que respeita aos trabalhadores que a ela aderirem, as relações 
emergentes do contrato, nomeadamente o direito à remuneração e, em consequência, 
desvincula-os dos deveres de subordinação e assiduidade.  
2 - Relativamente aos vínculos laborais dos grevistas, mantêm-se, durante a greve, os 
direitos, deveres e garantias das partes na medida em que não pressuponham a efectiva 
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prestação do trabalho, assim como os direitos previstos na legislação sobre protecção social e 
as prestações devidas por acidentes de trabalho e doenças profissionais.  
3 - O período de suspensão não pode prejudicar a antiguidade e os efeitos dela decorrentes, 
nomeadamente no que respeita à contagem de tempo de serviço.  
Artigo 399. Obrigações durante a greve.   
1 - Nos órgãos ou serviços que se destinem à satisfação de necessidades sociais impreteríveis 
ficam as associações sindicais e os trabalhadores obrigados a assegurar, durante a greve, a 
prestação dos serviços mínimos indispensáveis para ocorrer à satisfação daquelas 
necessidades.  
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se órgãos ou serviços que se 
destinam à satisfação de necessidades sociais impreteríveis os que se integram, 
nomeadamente, em alguns dos seguintes sectores:  

• a) Segurança pública, quer em meio livre quer em meio institucional;  
• b) Correios e telecomunicações;  
• c) Serviços médicos, hospitalares e medicamentosos;  
• d) Salubridade pública, incluindo a realização de funerais;  
• e) Serviços de energia e minas, incluindo o abastecimento de combustíveis;  
• f) Distribuição e abastecimento de água;  
• g) Bombeiros;  
• h) Serviços de atendimento ao público que assegurem a satisfação de necessidades 

essenciais cuja prestação incumba ao Estado;  
• i) Transportes relativos a passageiros, animais e géneros alimentares deterioráveis e a 

bens essenciais à economia nacional, abrangendo as respectivas cargas e descargas;  
• j) Transporte e segurança de valores monetários.  

3 - As associações sindicais e os trabalhadores ficam obrigados a prestar, durante a greve, os 
serviços necessários à segurança e manutenção do equipamento e instalações.  
Artigo 400. Definição dos serviços mínimos.   
1 - Os serviços mínimos previstos nos n.os 1 e 3 do artigo anterior devem ser definidos por 
instrumento de regulamentação colectiva de trabalho ou por acordo com os representantes 
dos trabalhadores.  
2 - Na ausência de previsão em instrumento de regulamentação colectiva de trabalho e não 
havendo acordo anterior ao aviso prévio quanto à definição dos serviços mínimos previstos no 
n.º 1 do artigo anterior, o membro do Governo responsável pela área da Administração 
Pública convoca os representantes dos trabalhadores referidos no artigo 394.º e os 
representantes das entidades empregadoras públicas interessadas, tendo em vista a 
negociação de um acordo quanto aos serviços mínimos e quanto aos meios necessários para os 
assegurar.  
3 - Na falta de um acordo até ao termo do 3.º dia posterior ao aviso prévio de greve, a 
definição dos serviços e dos meios referidos no número anterior compete a um colégio 
arbitral composto por três árbitros constantes das listas de árbitros previstas no artigo 375.º, 
nos termos previstos no anexo ii, «Regulamento».  
4 - A decisão do colégio arbitral produz efeitos imediatamente após a sua notificação aos 
representantes referidos no n.º 2 e deve ser afixada nas instalações do órgão ou serviço, nos 
locais habitualmente destinados à informação dos trabalhadores.  
5 - Os representantes dos trabalhadores a que se refere o artigo 394.º devem designar os 
trabalhadores que ficam adstritos à prestação dos serviços referidos no artigo anterior, até 
vinte e quatro horas antes do início do período de greve, e, se não o fizerem, deve a entidade 
empregadora pública proceder a essa designação.  
6 - A definição dos serviços mínimos deve respeitar os princípios da necessidade, da 
adequação e da proporcionalidade.  
Artigo 401. Regime de prestação dos serviços mínimos.   
1 - Os trabalhadores afectos à prestação de serviços mínimos mantêm-se, na estrita medida 
necessária à prestação desses serviços, sob a autoridade e direcção da entidade empregadora 
pública, tendo direito, nomeadamente, à remuneração.  
2 - O disposto no número anterior é aplicável a trabalhadores que prestem durante a greve os 
serviços necessários à segurança e manutenção do equipamento e instalações.  
Artigo 402. Incumprimento da obrigação de prestação dos serviços mínimos.   
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No caso de não cumprimento da obrigação de prestação de serviços mínimos, sem prejuízo 
dos efeitos gerais, o Governo pode determinar a requisição ou mobilização, nos termos 
previstos em legislação especial.  
Artigo 403. Termo da greve.   
A greve termina por acordo entre as partes ou por deliberação das entidades que a tiverem 
declarado, cessando imediatamente os efeitos previstos no artigo 398.º  
Artigo 404. Proibição de discriminações devidas à greve.   
É nulo e de nenhum efeito todo o acto que implique coacção, prejuízo ou discriminação sobre 
qualquer trabalhador por motivo de adesão ou não à greve.  
Artigo 405. Inobservância da lei.   
1 - A greve declarada ou executada de forma contrária à lei faz incorrer os trabalhadores 
grevistas no regime de faltas injustificadas.  
2 - O disposto no número anterior não prejudica a aplicação, quando a tal haja lugar, dos 
princípios gerais em matéria de responsabilidade civil.  
Artigo 406. Lock-out.   
1 - É proibido o lock-out.  
2 - Considera-se lock-out qualquer decisão unilateral da entidade empregadora pública que se 
traduza na paralisação total ou parcial do órgão ou serviço ou na interdição do acesso aos 
locais de trabalho a alguns ou à totalidade dos trabalhadores e, ainda, na recusa em fornecer 
trabalho, condições e instrumentos de trabalho que determine ou possa determinar a 
paralisação de todos ou alguns sectores do órgão ou serviço ou desde que, em qualquer caso, 
vise atingir finalidades alheias à normal actividade do órgão ou serviço.  
Artigo 407. Contratação colectiva.   
1 - Para além das matérias referidas no n.º 1 do artigo 400.º, pode a contratação colectiva 
estabelecer normas especiais relativas a procedimentos de resolução dos conflitos 
susceptíveis de determinar o recurso à greve, assim como limitações, durante a vigência do 
instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, à declaração de greve por parte dos 
sindicatos outorgantes com a finalidade de modificar o conteúdo desse acordo colectivo de 
trabalho.  
2 - As limitações previstas na segunda parte do número anterior não prejudicam, 
nomeadamente a declaração de greve com fundamento:  

• a) Na alteração anormal das circunstâncias a que se refere o n.º 2 do artigo 368.º;  
• b) No incumprimento do acordo colectivo de trabalho.  

3 - O trabalhador não pode ser responsabilizado pela adesão a greve declarada em 
incumprimento das limitações previstas no n.º 1.  
 


