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ASSUNTO:  RESPOSTA PERGUNTA N.º 2447/X (3ª) DE 1 DE AGOSTO DE 2008, DO SENHOR

DEPUTADO BRUNO DIAS (PCP) 
- REITERADA VIOLAÇÃO DO DIREITO À GREVE NA CP 

 
 

Encarrega-me o Senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares de enviar 

cópia do ofício n.º 7694 de 17 de Novembro do Gabinete do Senhor Ministro 

das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, sobre o assunto supra 

mencionado. 

      

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

Pel´A Chefe do Gabinete  

 
Maria José Ribeiro 
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Exma. Senhora 
Chefe do Gabinete de Sua Excelência o Ministro 
dos Assuntos Parlamentares 

 
c/c – Exma. Senhora 
Chefe do Gabinete de Sua Excelência a Secretária 
de Estado dos Transportes 

 
 

N/Refª 7694/2008 
Lisboa, 17 de Novembro de 2008 

 
 
 
Assunto:  Pergunta n.º 2447/X/3ª de 1 de Agosto de 2008 do Senhor Deputado Bruno Dias (PCP). 
 Reiterada violação do direito à greve na CP 

 
Exma. Senhora, 
 
Com referência ao assunto em epígrafe, encarrega-me Sua Excelência o Ministro das Obras 
Públicas, Transportes e Comunicações, na sequência de informação prestada pela Senhora 
Secretária de Estado dos Transportes, de dar nota do seguinte: 
 
As perguntas incidem sobre uma questão relativa à definição dos serviços mínimos a 
observar durante a greve. Concretamente, está em causa o cumprimento da obrigação legal 
de apresentação, no aviso-prévio da greve, por parte dos respectivos promotores, de uma 
proposta de serviços mínimos. 
  
A este respeito, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Sector Ferroviário (SNTSF) 
tem, invariavelmente, transmitido à Empresa uma posição abstracta e crítica sobre a 
questão, com conclusões genéricas e não quantificáveis.  
 
Nos termos o n.° 3 do artigo 595.º do Código do Trabalho, “O aviso prévio [de greve) 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 empresa ou 
estabelecimento que se destine à satisfação de necessidades sociais impreteríveis, uma 
proposta de definição de serviços mínimos”.  
 
Em anotação a este preceito dizem PEDRO ROMANO MARTINEZ e outros, “Código do 
Trabalho Anotado”, 4ª Edição, 2006, Almedina, p. 933: “Impõe-se, assim, à entidade que 
declara a greve (por via de regra, o sindicato) a apresentação de um plano de prestação de 
serviços relacionados com a manutenção do equipamento e instalações da empresa ou 
para garantir o funcionamento de serviços mínimos em benefício da comunidade. (...) A 
inovação resultante do n.º 3 tem de se relacionar com as consequências da inobservância 
da lei, previstas no artigo 604.º. Assim, se do aviso prévio, enviado com a devida 
antecedência, faltar a proposta (séria) de definição dos mínimos ou dos necessários à 
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segurança da manutenção do equipamento e instalações, a greve é ilícita, com as 
consequências constantes do artigo 604.°”. 
 
O referido artigo 604.º estabelece que a greve declarada ou executada com inobservância da 
lei faz incorrer os trabalhadores grevistas no regime de faltas injustificadas.  
 
O n.° 2 da Cláusula 43.ª do Acordo de Empresa aplicável aos associados do SNTSF 
estabelece que “Tratando-se de faltas injustificadas a um ou meio período de trabalho 
diário, o período de ausência a considerar [para efeitos de desconto na retribuição e perda 
de antiguidade] abrangerá os dias ou meios de descanso ou feriados imediatamente 
anteriores ou posteriores aos dias de falta”. 
 
Ora, nos avisos prévios de greve apresentados para os dias 10/11/2004, 28/06/2006, 
28/03/2006 e 28/04/2006, o SNTSF, para além da habitual posição genérica e critica sobre a 
questão dos serviços mínimos, limitou-se a declarar que “… Pelo exposto, o Sindicato.., 
considera que, face às actuais circunstâncias, bem como o pré-aviso efectuado e a sua 
ampla divulgação, apenas se mostra necessário segurar, à priori, os serviços mínimos, que 
sempre assegurámos e se tem revelado suficientes.” 
 
Mais, 
“… 
O Sindicato… assegurará ainda no decurso da greve quaisquer outros serviços que em 
função das circunstâncias concretas e imprevisíveis, venham a mostrar-se necessários à 
satisfação de necessidade sociais impreteríveis” e, noutro caso, que “Pelo exposto, as 
Associações Sindicais signatárias consideram que, face às actuais circunstâncias, apenas 
se mostram necessários, à priori, os serviços destinados a assegurar o transporte de 
animais e géneros alimentares deterioráveis. As Associações Sindicais signatárias 
assegurarão ainda no decurso da greve quaisquer outros serviços que em função das 
circunstâncias concretas e imprevisíveis, venham a mostrar-se necessários à satisfação de 
necessidades sociais impreteríveis”.  
 
Ora, considerou a CP – Caminhos de Ferro Portugueses, E.P. (CP) que em nenhum caso se 
estava perante uma proposta de definição dos mínimos ou dos necessários à segurança da 
manutenção do equipamento e instalações, visto que a mesma não se encontrava 
minimamente concretizada nem definida.  
 
Consequentemente, aplicou aos trabalhadores aderentes às paralisações em causa o regime 
das faltas injustificadas. 
 
Veio agora o Tribunal da Relação de Évora, num processo em que já não cabia recurso para 
outra instância, revogar a decisão de primeira instância favorável à CP e considerar, em 
resumo, que não é necessária qualquer proposta de definição daqueles serviços, bastando 
uma mera manifestação de vontade negocial (cfr. cópia anexa).  
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Naturalmente que os efeitos desse caso julgado se circunscrevem à acção onde foi proferida 
tal decisão, na medida em que não se está perante nenhum Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça nem perante nenhuma uniformização de jurisprudência.  
 
Deste modo, a CP cumpre, naturalmente, a decisão judicial em causa, mas tenciona manter, 
na generalidade, a sua posição sobre o assunto e, se for o caso, discutir judicialmente as 
questões que esta venha a suscitar. De facto, o Acórdão da Relação de Évora é 
processualmente irrecorrível mas não deixa de estar assente em doutrina discutível.  
 
Diz-se ali que a lei não exige que o aviso prévio contenha uma proposta de serviços 
mínimos mas apenas que se manifeste vontade e disponibilidade para assegurar os serviços 
mínimos, “de uma forma que viabilize que os mesmos venham depois a ser definidos na 
prática”. 
 
A CP, não obstante não pôr em causa a douta decisão judicial, tem dúvidas quanto ao 
entendimento nela sufragado, visto que, seja qual for a posição do promotor da greve a este 
respeito, os serviços mínimos acabam sempre por ser definidos, através do mecanismo 
legalmente previsto da arbitragem.  
 
Por outro lado, a finalidade da exigência de proposta de serviços mínimos é precisamente 
possibilitar a respectiva definição por acordo, fórmula que a lei claramente privilegia.  
 
Por último, quanto à referência à posição do Sindicato Nacional dos Maquinistas (SMAQ), 
no âmbito do Acordo de revisão do AE, importa precisar que aquele Sindicato, ao contrário 
do que sucede com o SNTSF, tem, em geral, apresentado propostas concretas de definição 
de serviços mínimos no aviso prévio da greve e chegou mesmo a celebrar com a Empresa 
um acordo sobre a matéria.  
 
Com os melhores cumprimentos, 

O CHEFE DO GABINETE 

 
Guilherme Dray 

 
Anexa: o citado 

 

 


























