
 

 

 

 

 

Greve declarada e instalada; 

Suportes argumentativos de indicações do SEP. 

 

 

 

* A, LEGAL, INTERPRETAÇÃO OFICIAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 

 

* Os pareceres do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, quando 

homologados pelo membro do Governo que os tenha solicitado, sobre disposições 

de ordem genérica são publicados no Diário da República para valerem como 

interpretação oficial, perante os respectivos serviços, das matérias que se 

destinam a esclarecer: (artº 40º, nº 1, da Lei nº 47/86, de 15 de Outubro). 

 

* É o caso: 

 

a) Do Parecer nº 100/89 – in “Diário da República”, II Série, nº 276, de 

29/Novembro/1990, homologado pelo Senhor Ministro da Saúde; 

 

b) Do Parecer nº 52/92 – in “Diário da República”, II Série, nº 114, de 

17/Maio/1994, homologado pelo Senhor Ministro da Saúde. 

 

* E refira-se que o Parecer nº 52/92 foi ministerialmente solicitado face a questão 

suscitada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses respeitante ao exercício 

do direito à greve. 

 



 

 

 

 

* É certo que após os identificados Pareceres do Conselho Consultivo da Procuradoria-

Geral da República ocorreram variações de lugar normativo (leia-se de actos 

legislativos). 

 

* Porém, o conteúdo normativo apreciado nos referidos Pareceres não teve 

qualquer alteração nos novos lugares normativos que coloque em crise o ali 

considerado e apurado. 

 

* Por isso, no domínio específico do considerado e apurado nos mencionados 

Pareceres do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República essa é a 

interpretação oficial perante o Ministério da Saúde e os seus serviços. 

 

* Aliás, a ter havido alteração de interpretação oficial impunha-se a publicação em 

conformidade no Diário da República do respectivo despacho ministerial, por 

força do princípio da identidade ou paralelismo da forma. 

 

 

* 
O que, tanto quanto se sabe, não aconteceu. 

 

* 

 

É firme que a natureza jurídica de um qualquer instituto não é ditada pelo seu nomen 

juris – mas isso sim, pelos comandos que o regem, pela sua disciplina normativa (v. 

Guilherme da Fonseca, “Os hospitais do Estado: sua caracterização” – in Scientia 

Ivrídica, Separata, Outubro-Dezembro 2005, Tomo LIV, nº 304, pág. 636). 

 

* 

 

* AS ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS DO SECTOR DA SAÚDE 

ESTÃO INTEGRADAS NA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA DO ESTADO 

 



 

 

 

 

 

Assim é afirmado: 

 

a) Pelo Tribunal de Conflitos: acórdão de 6/Fevereiro/2014, Procº nº 024/12, e 

acórdão de 7/Junho/2016, Procº nº 04/16 (ambos descarregáveis em 

http://www.dgsi.pt); 

 

b) Pelo Supremo Tribunal de Justiça: acórdão de 17/Novembro/2016, Procº nº 

31/14.3 T8 PNF.P1S1 (descarregável em http://www.dgsi.pt); 

 

c) Pelo Supremo Tribunal Administrativo: acórdão de 28/Outubro/2009, Procº nº 

048/09 (descarregável em http://www.www.dgsi.pt). 

 

 

* A EMPRESARIALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS E 

SERVIÇOS HOSPITALARES 

 

 

i) Antecedente 

 

 

* O Decreto-Lei nº 48 357, de 27/Abril/1968 (com as rectificações constantes do 

Diário do Governo nºs 208 e 237, de, respectivamente, 3 de Setembro e 8 de Outubro 

de 1968), aprovou o Estatuto Hospitalar. 

 

* E na exposição de motivos falou dos dois princípios estabelecidos a fim de 

promover a melhoria da administração dos hospitais: 

 

a) o da condução das gerências mediante planos anuais; 
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b) o da aplicação de métodos de gestão económica, desde que adequados à 

natureza e fins dos serviços hospitalares. 

 

* Na parte dispositiva estatui que em ordem a conseguir a maior eficácia técnica e 

social, os estabelecimentos e serviços hospitalares devem organizar-se e ser 

administrados em termos de gestão empresarial, garantindo à colectividade o 

mínimo custo económico no seu funcionamento (artº 35º, nº 1). 

 

* Daqui se vê, cristalinamente, que a índole da gestão (gestão empresarial) não 

modifica a natureza jurídica dos estabelecimentos e serviços hospitalares: a 

empresarialização é da gestão e não dos estabelecimentos e serviços hospitalares, 

enquanto entidades jurídicas. 

 

 

ii) No nosso Estado de direito democrático  

 

 

* Preliminarmente: os estabelecimentos públicos são espécie dos institutos 

públicos da qual os Hospitais do Estado são categoria (Freitas do Amaral, “Curso 

de Direito Administrativo”, 1987, Vol. I, págs. 324-325). 

 

* A Constituição da República Portuguesa consagra que todos têm direito à protecção 

da saúde o qual é realizado através de um serviço nacional de saúde [artº 64º, nºs 1 

e 2, a), da CRP] e só quando o Serviço Nacional de Saúde esteja plenamente 

estruturado tem o direito à saúde plena realização [João de Castro Mendes, 

“Direitos, Liberdades e Garantias – Alguns Aspectos Gerais” – in “Estudos Sobre a 

Constituição”, 1977, Vol. I, pág. 105]. 

 

* No registo da jurisprudência constitucional o direito à saúde é um verdadeiro e 

próprio direito fundamental e o serviço nacional de saúde é uma garantia 



 

 

 

 

institucional da realização desse direito [acórdão do Tribunal Constitucional nº 

39/84 – in ”Acórdãos do Tribunal Constitucional”, 3º Vol. (1984), págs. 95 e segs.]. 

 

* A Lei nº 48/90, de 24 de Agosto, é a Lei de Bases da Saúde e conforme ela a rede 

nacional da prestação de cuidados de saúde abrange os estabelecimentos do 

Serviço Nacional de Saúde [Base XII, nº 4] e a gestão das unidades de saúde deve 

obedecer, na medida do possível, a regras de gestão empresarial [Base XXXVI, nº 

1]. 

 

 

*  O DECRETO-LEI Nº 18/2017, DE 10 DE FEVEREIRO, NÃO INTRODUZ AQUI 

QUALQUER FACTOR DE PERTURBAÇÃO 

 

 

* O Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 de Fevereiro foi editado porquanto entendeu o 

Governo ser necessário concentrar num único diploma o regime jurídico das 

entidades que integram o SNS afectos à rede de prestação de cuidados de saúde e 

aprovar as especificidades daquelas entidades (cfr. pródromo). 

 

* E agora fala de entidades públicas. Mas, 

 

* É alteração meramente semântica: 

 

a) São integrantes do SNS e afectos à rede de prestação de cuidados de saúde (artº 

1º, nºs 1 e 3); 

 

b) São dotadas de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial e natureza empresarial [artº 2º, b)]; 

 



 

 

 

 

c) São pessoas colectivas de direito público de natureza empresarial dotadas de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial, nos termos do regime 

jurídico do sector público empresarial (artº 18º, nº 1); 

 

d) O regime fixado no Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 de Fevereiro, e nos Estatutos 

a eles anexos, tem carácter especial relativamente ao disposto no regime 

jurídico do sector público empresarial, que é subsidiariamente aplicável, com 

as devidas adaptações (artº 18º, nº 3). 

 

* Estas entidades públicas têm por objecto principal a prestação de cuidados de 

saúde, a todos os cidadãos em geral, designadamente aos utentes do Serviço 

Nacional de Saúde (artº 2º, nº 1, dos Estatutos dos Hospitais, Centros Hospitalares e 

Institutos Portugueses de Oncologia, E.P.E).   

 

* Assim, as nóveis Entidades Públicas desempenham a função administrativa do 

Estado, na protecção, constitucionalmente imposta, da saúde dos cidadãos. 

 

 

iii) A Lei Quadro dos Institutos Públicos (Lei nº 3/2004, de 15 de Janeiro) 

 

 

* Preliminarmente: uma lei quadro é lei de valor reforçado, face ao artº 112º, nºs 2 

e 3, da Constituição da República. Isto é, 

 

* A lei quadro tem eficácia paramétrica, relativamente aos ulteriores actos de 

execução legislativa. Ou seja, 

 

* Perante uma lei quadro o cânone interpretativo é o seguinte: os ulteriores actos de 

execução legislativa são interpretados e aplicados à luz da lei quadro e não é a lei 

quadro que tem de ser interpretada e aplicada à luz dos ulteriores actos de 

execução legislativa. Ou seja, 



 

 

 

 

 

* O cânone postula a interpretação conforme à lei de valor reforçado. E, 

 

* Isto sob pena de desbordamento da pirâmide normativa, com a consequente 

ilegalidade dos ulteriores actos de execução legislativa [ilegalidade sindicável 

pelo Tribunal Constitucional seja em fiscalização concreta (artº 280º, nº 2, a), da 

CRP) seja em fiscalização abstracta sucessiva (artº 281º, nº 1, b), da CRP)]. 

 

* 
A Lei nº 3/2004, de 15 de Janeiro, estabelece os princípios e as normas por que se 

regem os institutos públicos (artº 1º, nº 1), os quais integram a administração 

indirecta do Estado (artº 2º, nº 1). 

 

* Para esta lei quadro os estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde são tipo 

dos institutos públicos e gozam de regime especial, com derrogação do regime 

comum na estrita medida necessária à sua especificidade [artº 48º, nº 1, c)], 

podendo ser regulados por uma lei específica [artº 48º, nº 2]. 

 

* E como também resulta do artº 6º, nº 2, da Lei Quadro, o regime de gestão 

(“quaisquer que sejam as particularidades dos seus estatutos e do seu regime de 

gestão”, assim diz) não modifica a natureza jurídica deste tipo de institutos 

públicos: estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde. 

 

 

AS ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS DO SECTOR DA SAÚDE NÃO 

FAZEM PARTE DO SECTOR EMPRESARIAL DO ESTADO 

 

 

* O Decreto-Lei nº 133/2013, de 3 de Outubro, estabeleceu os princípios e regras 

aplicáveis ao sector público empresarial, incluindo as bases gerais das empresas 

públicas (artº 1º, nº 1). 

 



 

 

 

 

* E à face do artº 2º, nº 1, do Decreto-Lei nº 133/2013, de 3 de Outubro, o sector 

público empresarial abrange: 

 

a) O sector público empresarial do Estado; 

 

b) O sector empresarial local. E, 

 

* Face ao nº 2 do mesmo preceito, o sector público empresarial do Estado abrange: 

 

a) As empresas públicas; 

 

b) As empresas participadas. 

 

* As empresas públicas são organizações empresariais constituídas sob a forma de 

sociedade de responsabilidade limitada nos termos da lei comercial (artº 5º, nº 1, do 

Decreto-Lei nº 133/2013, de 3 de Outubro) sendo consideradas “(…) ainda 

empresas públicas as entidades com natureza empresarial reguladas no Capítulo 

IV” (nº 2 do mesmo preceito). 

 

*
 

A criação das entidades públicas empresariais do Capítulo IV do Decreto-Lei nº 

133/2013, de 3 de Outubro, está obrigatoriamente sujeita a parecer prévio da 

Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Sector Público 

Empresarial (artº 57º, nº 3) – a qual “depende do membro do Governo responsável 

pela área das finanças” (artº 68º, nº 1) e “tem por missão prestar o apoio técnico 

adequado ao membro do Governo responsável pela área das finanças … tendo em 

vista o equilíbrio económico e financeiro do sector” (artº 68º, nº 2 – sendo nosso o 

destacado). 

 

* Assim, bem se compreende que as Entidades Públicas Empresariais do Sector 

da Saúde não estejam neste Capítulo IV do Decreto-Lei nº 133/2013, de 3 de 

Outubro: o seu escopo não é a produção de bens para colocar no mercado 



 

 

 

 

mediante um preço, e, por isso mesmo, não se coloca em relação a elas a 

obrigatoriedade de respeito da neutralidade competitiva: “as empresas públicas 

desenvolvem a sua actividade nas mesmas condições e termos aplicáveis a qualquer 

actividade privada, e estão sujeitas às regras gerais da concorrência, nacionais e de 

direito da União Europeia” (artº 15º, nº 1, do mesmo Decreto-Lei nº 133/2013, de 3 

de Outubro). E, 

 

* Na verdade, as Entidades Públicas Empresariais do Sector da Saúde são tratadas no 

Capítulo VII do Decreto-Lei nº 133/2013, de 3 de Outubro, dispondo o artº 70º, aí 

sistematicamente inserido e sob epígrafe de “Entidades públicas empresariais do 

sector da saúde”, que “o presente decreto-lei tem natureza subsidiária face ao 

regime aprovado pelo Decreto-Lei nº 233/2005, de 29 de Dezembro, atento o 

carácter especial deste diploma no que respeita às entidades públicas 

empresariais do sector da saúde” (os destacados são nossos). 

 

* E o artº 18º, nºs 1 e 3, do Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 de Fevereiro, segue o 

fixado no artº 70º do Decreto-Lei nº 133/2013, de 3 de Outubro. 

 

* Assim, e cristalinamente, as denominadas Entidades Públicas Empresariais do 

Sector da Saúde não fazem parte do Sector Empresarial do Estado (hoje, sector 

público empresarial do Estado). Antes, 

 

* E com propriedade e rigor, são institutos públicos, de regime especial, integrados 

na administração indirecta do Estado. 

 

 

*  PIQUETE DE GREVE E DESIGNAÇÃO DOS ADERENTES À GREVE 

 

 



 

 

 

 

* Não suscita dúvida séria ou hesitação fundada que não é a declaração de greve que 

marca o momento do exercício do direito à greve: é a adesão dos trabalhadores no 

momento em que eles aderem à greve instalada. Ou seja, 

 

* O aviso prévio é mera condição procedimental para o exercício do direito à greve. 

 

* O que é obstáculo intransponível a uma interpretação conforme ao princípio da 

razoabilidade da actuação administrativa (artº 8º do Código do Procedimento 

Administrativo) do artº 398º, nº 6, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas: os 

representantes dos trabalhadores devem designar os trabalhadores que ficam 

adstritos à prestação dos serviços mínimos indispensáveis para ocorrer à satisfação 

de necessidades sociais impreteríveis até 24 horas antes do início do período de 

greve, e, se o não fizerem, deve o empregador público proceder a essa designação 

(v., tb. artº 538º, nº 7, do Código do Trabalho). É que, 

 

* A esta distância de instalação efectiva da greve não se sabe quem vai, ou não, ser 

aderente. 

 

* Por isso, juridicamente razoável é a solução inscrita em todos os avisos prévios: os 

grevistas acordarão entre si quem permanecerá no serviço para ocorrer a situações 

impreteríveis, constituindo-se em “Piquete de Greve”. 

 

* Como, facilmente, se apura, “piquete de greve” no aviso prévio e “piquete de 

greve” na lei (v. artº 533º do Código do Trabalho convocável “ex vi” do artº 394º, nº 

3, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas) têm o mesmo som e a mesma 

grafia mas têm diferente tipificação da realidade (leia-se: “significação” diferente). 

 

* A Lei nº 30/92, de 20 de Outubro, aditou ao artº 8º da Lei nº 65/77, de 26 de Agosto, 

o nº 8, segundo o qual os representantes dos trabalhadores em greve devem 

designar os trabalhadores que ficam adstritos à prestação dos serviços mínimos 

indispensáveis para ocorrer à satisfação de necessidades sociais impreteríveis até 



 

 

 

 

quarenta e oito horas antes do início do período de greve, e, se o não fizerem, deve 

a entidade empregadora proceder a essa designação. 

 

* A Lei nº 30/92, de 20 de Outubro, foi, com força obrigatória geral, declarada 

inconstitucional pelo acórdão nº 868/96 do Tribunal Constitucional (in “Diário da 

República”, I-A, de 16/Outubro/96). 

 

* Porém, aquele sentido normativo veio a ser inscrito no artº 599º, nº 6, do Código do 

Trabalho de 2003 e está agora no artº 538º, nº 7, do Código do Trabalho de 2009 

(embora com a alteração do prazo – que, aliás, já vinha da Lei nº 9/2006, de 20 de 

Março), bem como no nº 7 do artº 398º da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas. 

 

* Há mais de uma década que nos avisos prévios de greve declarada pelo SEP – 

Sindicato dos Enfermeiros Portugueses é inserido o conceito de “piquete de greve” 

acima transcrito: “os grevistas acordarão entre si quem permanecerá no serviço 

para ocorrer a situações imprescindíveis”. E, 

 

* Como também assinalado, esta é a solução juridicamente razoável com a ideia do 

Direito: antes da instalação efectiva da greve não se sabe (não é possível saber !) 

quem vai, ou não, aderir à greve. E, 

 

* É o que tem sido continuada e pacificamente aceite e seguido. 

 

* O que é facto público e notório, em termos precisos e rigorosos. 

 

 

* REPRESENTAÇÃO DE GREVISTAS  

 

 



 

 

 

 

* Face ao artº 532º do Código do Trabalho (para aqui convocável nos precisos termos 

do artº 394º, nº 3, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas) os trabalhadores 

em greve são representados pela associação sindical que decidiu o recurso à greve 

– o qual pode delegar os seus poderes de representação. 

 

* O inscrito no aviso prévio de greve (“os grevistas acordarão entre si quem 

permanecerá no serviço para ocorrer a situações impreteríveis”), quando 

arejadamente visto, é subsumível na previsão do nº 2 do artº 532º do Código do 

Trabalho. 

 

 

* A DESIGNAÇÃO PELA ENTIDADE EMPREGADORA DOS GREVISTAS 

PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÍNIMOS TEM A SUA FONTE NA LEI 

E NÃO NO CONTRATO DE TRABALHO. 

 

 

* A prestação de serviços mínimos indispensáveis para ocorrer à satisfação de 

necessidades sociais impreteríveis é legalmente imposta às associações sindicais e 

aos trabalhadores aderentes à greve: artº 397º, nº 1, da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas (v., tb., artº 537º, nº 1, do Código do Trabalho). 

 

* Assim, e com toda a evidência, as obrigações impostas têm a sua fonte na lei e não 

no contrato de trabalho e o cumprimento da obrigação por parte dos trabalhadores 

aderentes não se insere na execução do contrato que os liga à respectiva entidade 

empregadora mas no regime legal específico do direito de greve. 

 

* Os representantes dos trabalhadores devem designar os trabalhadores que ficam 

adstritos à prestação daqueles serviços mínimos indispensáveis e, se o não fizerem, 

deve o empregador público proceder a essa designação: artº 398º, nº 6, da Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas (v., tb., artº 537º, nº 7, do Código do Trabalho). 

 



 

 

 

 

* Assim, a intervenção da entidade empregadora é subsidiária e a sua fonte é diversa 

do contrato de trabalho: a sua fonte está na lei – é dizer, no regime legal específico 

do direito de greve. Aliás, 

 

* É isso mesmo que se pode ver no Parecer nº 52/92 do Conselho Consultivo da 

Procuradoria-Geral da República – e que, como já mostrado e substanciado, é 

interpretação oficial perante o Ministério da Saúde e os seus Serviços. 

 

 

* OS GREVISTAS QUANDO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÍNIMOS: 

ESTÃO FORA DO CONTRATO DE TRABALHO. 

 

 

* Cumprindo a obrigação legal de prestação dos serviços mínimos indispensáveis para 

ocorrer à satisfação de necessidades sociais impreteríveis os trabalhadores não se 

colocam (ou são colocados) fora do processo de greve: Parecer nº 100/89 do 

Conselho Consultivo da Procuradora-Geral da República (in “Diário da República”, 

II Série, nº 276, de 26/Novembro/1990, a págs. 13048) – e que, como já mostrado e 

substanciado, é interpretação oficial perante o Ministério da Saúde e os seus 

Serviços. 

 

* Ainda nos termos do mesmo Parecer nº 100/89, a obrigação de prestação de serviços 

mínimos, que deve ser cumprida pelos trabalhadores em greve, não é executada no 

plano do contrato de trabalho, e não tem a respectiva fonte nesta relação laboral, 

mas directamente na lei. 

 

* O nº 4 do artº 537º do Código do Trabalho não introduz aqui qualquer factor de 

perturbação. Na verdade, 

 

* À face deste nº 4 do artº 537º do Código do Trabalho, os trabalhadores afectos à 

prestação de serviços mínimos indispensáveis para ocorrer à satisfação de 



 

 

 

 

necessidades sociais impreteríveis mantêm-se, na estrita medida necessária a essa 

prestação, sob a autoridade e direcção do empregador. Ora, 

 

* Esta norma dá corpo ao que a doutrina já havia chegado. Na verdade, 

 

* Na vigência da Lei nº 65/77, de 26 de Agosto, a doutrina assinalava que o 

cumprimento desta obrigação exige o enquadramento técnico das chefias 

normalmente responsáveis pelos serviços cujo funcionamento de trate de manter 

(Monteiro Fernandes, “Direito de Greve”, pág. 55). E, 

 

* Isto mesmo se refere no Parecer nº 52/92 do Conselho Consultivo da Procuradoria-

Geral da República, em nota de rodapé (nota nº 27, transcrevendo Monteiro 

Fernandes). 

 

* Deste modo, também à face do nº 4 do artº 537º do Código do Trabalho “trata-se 

de cumprir obrigações legais, e não de executar o contrato” não sendo “uma 

guinada do legislador no sentido da revitalização do contrato de trabalho dos 

grevistas obrigados a prestar serviço durante a greve” (António Monteiro 

Fernandes, citado no acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 

3/Dezembro/2014, Procº 2028/11.6 TTLSB – L1-4, descarregável em 

http://:www.dgsi.pt). 

 

* Ou seja, não se trata da recuperação pelo empregador dos poderes suspensos com a 

adesão à greve mas de vinculação, na estrita medida necessária, às ordens e 

direcção técnicas da prestação da actividade (leia-se: serviços mínimos 

indispensáveis à satisfação de necessidades sociais impreteríveis). 

 

* Por isso, continua a ser exacto que as obrigações têm fonte na lei e não no contrato 

de trabalho, e o seu cumprimento por parte dos trabalhadores aderentes à greve e 

adstritos a prestar os serviços mínimos não se insere na execução do contrato de 

trabalho que os liga às respectivas entidades patronais, mas na observância do 
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regime legal específico do direito à greve (Parecer nº 52/92 do Conselho Consultivo 

da Procuradoria-Geral da República). 

 

 

* OS NÃO ADERENTES SÃO CONVOCÁVEIS PARA A PRESTAÇÃO DE 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

 

 

 * Não se ignora a manutenção das categorias subsistentes, tal como disposto no artº 6º 

do Decreto-Lei nº 122/2010, de 11 de Novembro (manutenção que, aliás, foi 

reivindicação do SEP). 

 

* Mas também se tem bem presente que as leis se interpretam e completam umas 

às outras, no que é a unidade do sistema jurídico. 

 

* Sendo que, a unidade do sistema jurídico é vector axiológico de primeira grandeza 

da interpretação das leis: “(…) tendo sobretudo em conta a unidade do sistema 

jurídico”, postula o nº 1 do artº 9º do Código Civil. 

 

* Nos termos do artº 118º, nº 3, do Código do Trabalho, consideram-se afins ou 

funcionalmente ligadas , designadamente, as funções compreendidas no mesmo 

grupo profissional ou carreira profissional (note-se a formulação: consideram-se e 

não presumem-se). 

 

* O artº 81º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas é dedicado ao exercício de 

funções afins e o seu nº 1 estatui que descrição do conteúdo funcional não prejudica 

a atribuição ao trabalhador de funções que lhe sejam afins ou funcionalmente 

ligadas, para as quais o trabalhador detenha a qualificação profissional 

adequada, e que não impliquem desvalorização profissional. 

 



 

 

 

 

* Assim, é linear que o objecto da prestação do trabalho é não só o conteúdo funcional 

legalmente descrito para a categoria mas também as funções que lhe sejam afins ou 

que com ela estejam funcionalmente ligadas. 

 

* E é também linear que os titulares das categorias subsistentes detêm 

qualificação profissional adequada para a prestação de cuidados de 

enfermagem. 

 

* Já acima se viu que para o Código do Trabalho consideram-se afins ou 

funcionalmente ligadas as funções compreendidas na mesma carreira profissional 

– o que é relevante referir no contexto legal de laboralização do emprego público. 

 

* Acresce que a lei define a enfermagem como profissão (artº 4º, nº 1, do Decreto-

Lei nº 161/96, de 4 de Setembro) e define também cuidados de enfermagem (artº 

4º, nº 4, do mesmo Decreto-Lei nº 161/96, de 4 de Setembro). Por isso, 

 

* É óbvio que a carreira de enfermagem se analisa num agrupamento de pessoal 

unido por um laço de natureza funcional e justamente por isso os júris dos 

concursos (que são órgãos colegiais extraordinários ou ad hoc) são exclusivamente 

compostos por enfermeiros e a avaliação do desempenho é exclusivamente feita por 

enfermeiros. 

 

* E é igualmente óbvio que relativamente aos titulares de categorias subsistentes 

não se coloca a questão de período inicial de integração. 

 

* Vejamos os não aderentes à greve e não titulares de categorias subsistentes. 

 

* É uma evidência que estes enfermeiros detêm qualificação profissional adequada 

para a prestação de cuidados de enfermagem, tal como estão legalmente 

conceptualizados [v. artº 4º, nº 4, do Decreto-Lei nº 161/96, de 4 de Setembro] e 

caracterizados [v. artº 5º do mesmo Decreto-Lei nº 161/96, de 4 de Setembro]. 



 

 

 

 

 

* Como já apontado, em caso de greve, regularmente declarada e instalada, o 

recurso ao trabalho dos aderentes só é lícito se os serviços mínimos indispensáveis 

para ocorrer à satisfação de necessidades sociais impreteríveis não puderem ser 

assegurados por não aderentes, detentores das adequadas qualificações 

profissionais (Parecer nº 100/89 do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da 

República). 

 

* Assim, o acto de designação de um aderente, havendo não aderentes disponíveis e 

detentores de qualificação profissional adequada para a prestação de cuidados de 

enfermagem, é um acto de administração agressiva, entendida esta como 

traduzindo-se em actuações intromissivas na esfera jurídica dos particulares e 

restritivas dos seus direitos e interesses (Marcelo Rebelo de Sousa e André Salgado 

de Matos, “Direito Administrativo Geral”, Tomo I, 3ª edição, pág. 48). 

 

* Por isso, a designação de um aderente à greve, havendo não aderentes disponíveis e 

detentores de qualificação profissional adequada para a prestação de cuidados de 

enfermagem, tem que respeitar o princípio da proporcionalidade (artº 266º, nº 2, da 

Constituição da República Portuguesa, e artº 7º do Código do Procedimento 

Administrativo), o qual, como credenciadamente afirmado, constitui, porventura, o 

mais apurado parâmetro de controlo da actuação administrativa ao abrigo da 

margem da livre decisão (Marcelo Rebelo de Sousa e André Salgado de Matos, ob. 

cit., pág. 214). E, 

 

* Como jurisprudencialmente afirmado, impende sobre a Administração, e não sobre o 

administrado, o ónus da prova sobre o preenchimento dos pressupostos do acto, ou 

seja, o preenchimento dos pressupostos legais da sua actuação [acórdão do STA, de 

18/Junho/2015, Procº nº 0808/14 (descarregável em http://www.dgsi.pt), citando o 

acórdão do STA, de 17/Maio/2007, Procº nº 01011/06]. 

 

 

http://www.dgsi.pt/


 

 

 

 

*  É INJUSTIFICÁVEL A NÃO CONVOCAÇÃO DOS NÃO ADERENTES PARA 

A PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

 

 

* Como é apodíctico, em situação de greve, regularmente declarada e instalada, a 

laboração é necessariamente diferenciada daquela que resultaria normal na 

ausência de um processo de greve. 

 

* Entre os princípios reitores da actividade administrativa inscreve-se o princípio da 

proporcionalidade (artº 266º, nº 2, da Constituição da República Portuguesa). O 

qual, 

 

* É também inscrito no artº 7º do Código do Procedimento Administrativo e que, como 

credenciadamente afirmado, constitui, porventura, o mais apurado parâmetro de 

controlo da actuação administrativa ao abrigo da margem de livre decisão (Marcelo 

Rebelo de Sousa e André Salgado Matos, “Direito Administrativo Geral”, Tomo I, 3ª 

edição, pág. 48). 

 

* O princípio da proporcionalidade desdobra-se (v., inter alia, o acórdão nº 

187/2001, do Tribunal Constitucional – descarregável em http://www.dgsi.pt) em 

três subprincípios: 

 

a) O princípio da adequação: as medidas restritivas de direitos, liberdades e 

garantias devem revelar-se como um meio para a prossecução dos fins visados, 

com salvaguarda de outros direitos ou bens constitucionalmente protegidos; 

 

b) O princípio da exigibilidade: essas medidas restritivas têm de ser exigidas para 

alcançar os fins em vista, por não disponibilidade de outros meios menos 

restritivos para alcançar o mesmo desiderato; 

 

http://www.dgsi.pt/


 

 

 

 

c) O princípio da justa medida: não poderão adoptar-se medidas excessivas, 

desproporcionadas para alcançar os fins em vista. 

 

* O princípio da exigibilidade é também conhecido como princípio da necessidade ou 

da menor ingerência possível e coloca a tónica na ideia de que o cidadão tem 

direito à menor desvantagem possível – sendo exigível sempre a prova de que, para 

a obtenção de determinados fins, não é possível adoptar outro meio menos oneroso 

para o cidadão (V. Parecer nº 71/94 do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral 

da República – in “Pareceres”, Vol. IV, pág. 439). 

 

* Assim, havendo não aderentes disponíveis e convocáveis a designação de aderente  

é injustificável: está em contravenção com o princípio da proporcionalidade, no 

subprincípio da exigibilidade, da necessidade ou da menor ingerência possível. 

E, bem assim, 

 

* Está também em contravenção com a interpretação oficial que vale perante o 

Ministério da Saúde e os seus Serviços. 

 

 

*  Em caso de greve, o jus variandi é um poder-dever 

 

 

* A designação de um aderente à greve para a prestação de serviços mínimos 

indispensáveis para ocorrer à satisfação de necessidades sociais impreteríveis 

(havendo não aderentes disponíveis detentores de qualificação profissional 

adequada para a prestação de cuidados de enfermagem) é um acto de 

administração agressiva, impendendo sobre a Administração o ónus da prova sobre 

o preenchimento dos pressupostos legais da sua actuação. E, 

 



 

 

 

 

* Com observância do princípio da proporcionalidade, no subprincípio da 

exigibilidade (também conhecido como  princípio da necessidade ou da menor 

ingerência possível). 

 

* Por outro lado, é interpretação oficial que vale perante o Ministério da Saúde e os 

seus Serviços que a obrigação (que tem fonte na lei e não no contrato de trabalho) 

de prestar serviços mínimos não chega a nascer quando o empregador possa 

resolver o problema do funcionamento essencial dos serviços recorrendo a 

trabalhadores disponíveis, não aderentes, (v. citado Parecer nº 100/89 do Conselho da 

Procuradoria-Geral da República). O que, 

 

* Se traduz na necessária actuação da Entidade Empregadora em conformidade 

com os fins para que os poderes lhe foram conferidos, no quadro legal e 

circunstancial concreto e preciso de greve regularmente declarada e instalada. 

 

* 

 

 

Lisboa, 9 de Março de 2017 

 

Pel’ A DIRECÇÃO 
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