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Arbitragem Obrigatória 

N.º Processo: AO/43/2022 - SM 

Conflito: ARTIGO 538.º DO CÓDIGO DO TRABALHO – ARBITRAGEM OBRIGATÓRIA PARA DETERMINAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÍNIMOS  

Assunto: PROC. N.º AO/43/2022 | GREVE HOSPITAL DE VILA FRANCA DE XIRA, E.P.E. | SEP - SINDICATO DOS 
ENFERMEIROS PORTUGUESES E STFPSSRA - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E 
SOCIAIS DO SUL E REGIÕES AUTÓNOMAS | GREVE DAS 08H00 ÀS 24H00 DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022 | 
PEDIDO DE ARBITRAGEM OBRIGATÓRIA PARA DETERMINAÇÃO DE SERVIÇOS MÍNIMOS. 

 

ACÓRDÃO 

I – ANTECEDENTES E FACTOS 

 

1. A presente arbitragem resulta, por via de comunicação de 2 de Dezembro de 2022, dirigida 

pela Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) à Secretária-Geral do Conselho 

Económico Social (CES) e recebida neste no mesmo dia, de aviso prévio subscrito pelo STFPSSRA 

-  Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas e o SEP - 

Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, para as trabalhadoras e trabalhadores seus representados 

no Hospital de Vila Franca de Xira, EPE, estando a execução da greve prevista para o dia 15 de 

dezembro de 2022, das 8 às 24 horas. 

 

2. Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 538.º do Código do Trabalho, foi realizada 

reunião nas instalações da DGERT, no dia 2 de dezembro de 2022, da qual foi lavrada ata assinada 

pelos presentes. 

 
Esta ata atesta, designadamente, a inexistência de acordo sobre os serviços mínimos a prestar 

durante o período de greve, bem como a ausência de disciplina desta matéria na regulamentação 

coletiva de trabalho aplicável. 

 

3. Está em causa empresa do Setor Empresarial do Estado, razão pela qual o litígio em causa deve 

ser apreciado e decidido por Tribunal Arbitral, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 538.º do 

Código do Trabalho e do n.º 2 do artigo 399.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. 
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A competência deste Tribunal para regular o presente litígio não foi, de resto, contestada por 

nenhuma das partes. 

 

II – TRIBUNAL ARBITRAL 

 

4. O Tribunal Arbitral foi constituído nos termos do n.º 3 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 

259/2009, de 25 de setembro, com a seguinte composição: 

 - Árbitro Presidente: Luís Miguel Monteiro; 

 - Árbitro da Parte dos Trabalhadores: Filipe Rodrigues da Costa Lamelas; 

 - Árbitro da Parte dos Empregadores: Pedro Luís Pardal Goulão. 

 

5. O Tribunal reuniu nas instalações do CES, em Lisboa, no dia 9 de dezembro de 2022, pelas 

9:30 horas, seguindo-se a audição dos representantes dos sindicatos e da empresa, cujas 

credenciais foram juntas aos autos. 

 
Compareceram, em representação das respetivas entidades e pela ordem de audição: 

Pelo SEP - Sindicato dos Enfermeiros Portugueses: 

• José Carlos Martins; 

• Isabel Barbosa. 

Pelo STFPSSRA - Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões 

Autónomas: 

• Ana Maria Chelo Amaral; 

• Ana Maria Soares Pais. 

Pelo Hospital de Vila Franca de Xira, E.P.E.: 

• Carlos Manuel Chefe. 

 

6. Os representantes das partes prestaram os esclarecimentos solicitados pelo Tribunal, por 

referência às propostas de serviços mínimos juntas aos autos. 
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A audição das partes permitiu constatar, em termos fácticos, a elevada procura de cuidados de 

saúde no Hospital de Vila Franca de Xira, por referência à capacidade instalada, situando-se 

atualmente em cerca de 400 o número de internamentos e em cerca de 450 os atendimentos diários 

na urgência externa, o que se consigna para efeitos de prolação do presente acórdão. 

 

III – ENQUADRAMENTO JURÍDICO FUNDAMENTAÇÃO 

 

7. A Constituição da República Portuguesa garante aos trabalhadores o direito à greve (n.º 1 do 

artigo 57.º), remetendo para a lei “a definição das condições de prestação, durante a greve de serviços 

necessários à segurança e manutenção de equipamentos e instalações, bem como de serviços mínimos 

indispensáveis para acorrer à satisfação de necessidades sociais impreteríveis” (n.º 3 do mesmo artigo 

57.º). 

 
Tratando-se de direito fundamental, a lei só pode restringi-lo “nos casos expressamente previstos na 

Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou 

interesses constitucionalmente protegidos” e, em qualquer caso, “não poderá diminuir a extensão e o 

alcance do conteúdo essencial” daquele preceito constitucional (n.ºs 2 e 3 do artigo 18.º da 

Constituição da República). 

 
“A obrigação de serviços mínimos exprime do ponto de vista jurídico uma relação de adequação ou de 

proporcionalidade entre o sacrifício (ou não exercício) da greve e a tutela dos direitos fundamentais 

dos cidadãos” (Liberal Fernandes, A Obrigação de Serviços Mínimos como Técnica de Regulação da 

Greve nos Serviços Essenciais, Coimbra Editora, 2010, p. 466). Daí que o legislador ordinário obrigue 

a que “a definição dos serviços mínimos (…) [respeite] os princípios da necessidade, da adequação e da 

proporcionalidade” (n.º 5 do artigo 538.º do Código do Trabalho). 

 
A preservação da greve como direito fundamental dos trabalhadores impõe, por isso, que as 

correspondentes restrições sejam limitadas ao mínimo imprescindível para assegurar a satisfação 

das necessidades sociais impreteríveis dos cidadãos, nas empresas ou estabelecimentos cuja 

atividade se destine à respetiva prossecução 

 

8. No respeito pela disciplina constitucional, o Código do Trabalho consigna a obrigação da 

associação sindical e dos trabalhadores aderentes assegurarem, durante a greve, a “prestação dos 
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serviços mínimos indispensáveis à satisfação” de “necessidades sociais impreteríveis” (n.º 1 do artigo 

537.º). 

 
Os documentos juntos aos autos e os esclarecimentos prestados pelas partes durante a audição pelo 

Tribunal permitem constatar ampla área de consenso quanto aos serviços mínimos a organizar, em 

concreto quanto à exigência da sua fixação, à luz dos critérios legais da necessidade, 

proporcionalidade e adequação, e, bem assim, no que respeita à quase totalidade da medida 

daqueles.  

 
Este consenso foi de algum modo sinalizado na mencionada reunião na DGERT de 2 de dezembro 

de 2022, na qual o representante do empregador declarou que “a Administração destes Hospital 

apenas não concordou com a proposta de SM [serviços mínimos] a realizar no dia de greve por parte 

das Organizações Sindicais, atendendo ao quadro que desde a semana passada se verifica naquele 

Hospital, que tem ultrapassado todo e qualquer regime de normalidade por parte dos cidadãos na 

busca de cuidados médicos. (…) Aliás, da posição assumida pelo SEP e pelo STFPSSRA, verifica-se que 

nas greves anteriores a Administração do HVFX, EPE nunca colocou em causa os SM propostos. Fá-lo-

á agora porque, precisamente, a realidade que se vive nada tem a ver com a vivência de outros dias de 

greve”. Ou seja, a proposta de serviços mínimos apresentada pelas organizações sindicais revela-se 

normalmente adequada, devendo no entanto conhecer as adaptações impostas pela elevada 

procura de cuidados de saúde pela comunidade servida pelo Hospital de Vila Franca de Xira que 

atualmente se regista. 

 
Assim, o Tribunal louva-se no entendimento comum das partes quanto às tarefas e cuidados a 

assegurar durante o período de greve, tal como indicado na proposta de serviços mínimo 

apresentada pelo SEP. 

 
Por outro lado, o representante do Hospital de Vila Franca de Xira reconheceu a possibilidade de 

prestação daqueles serviços pelo número de enfermeiros escalados para o turno noturno, em dia 

normal de trabalho, como consta da proposta de serviços mínimos apresentada pelo SEP. E o 

STFPSSRA admitiu aceitar a afetação aos mesmos serviços mínimos dos meios humanos que 

prestam habitualmente serviço no turno da noite, já sem a dupla restrição do dia de domingo, em 

período de férias. 

 
Deste modo, em termos materiais, a intervenção reguladora do Tribunal limita-se à verificação da 

medida necessária à prestação dos serviços mínimos pelos trabalhadores abrangidos pela greve 
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declarada pelo STFPSSRA, tendo em conta a especial preocupação manifestada pela “pressão da 

procura” de cuidados de saúde pela população. 

 

9. Com este enquadramento, analisados os elementos disponíveis e os esclarecimentos 

prestados quanto à organização das escalas de serviço e distribuição dos trabalhadores, em número, 

pelos três turnos existentes e, bem assim, considerando que o período de greve compreende dois 

daqueles turnos, entende o Tribunal mostrar-se proporcional e adequada a determinação dos 

serviços mínimos por referência aos trabalhadores afetos ao turno noturno na data de emissão do 

aviso de greve, para assegurar o funcionamento em dia normal de trabalho. 

 
A estes acrescem quatro profissionais de enfermagem, a saber, um instrumentista, um de anestesia 

e um circulante, no bloco operatório, e um adicional para assegurar o recobro.  

 
Especialmente, os serviços mínimos devem ser prestados pelo número de assistentes operacionais 

afetos ao turno da tarde na data de emissão do aviso de greve, para assegurar o funcionamento em 

dia normal de trabalho, no Departamento de Urgência e Cuidados Intensivos, atentos os níveis 

elevados de procura de cuidados médicos, e no serviço de esterilização do Departamento da Área 

Cirúrgica e Bloco Operatório, para garantir a disponibilização do número de profissionais que se 

entende necessário à realização de cirurgias e outros atos médicos. 

 

10. O Tribunal levou ainda em conta a fixação de serviços mínimos em greves declaradas no setor 

por acórdãos arbitrais recentes (de 9 de novembro de 2021, proferido no processo n.º 30-2021; de 

28 de junho de 2022, no processo n.º AO/21-22/2022; de 4 de julho de 2022, no processo n.º 

AO/24/2022; de 14 de novembro de 2022, no processo AO/37-38-39-40/2022). 

 
Prosseguindo o desejável esforço de uniformização das decisões respeitantes à fixação de serviços 

mínimo, sem prejuízo da autonomia de cada Tribunal arbitral, a decisão agora proferida apresenta 

larga margem de coincidência com aquelas quanto à delimitação dos cuidados de saúde a prestar 

em contexto de greve. As diferenças decorrem das particularidades do caso concreto, em especial, 

de greve marcada para uma só unidade hospitalar e em dois dos três turnos que asseguram a 

respetiva laboração num único dia funcionamento e, bem assim do largo consenso que, como se 

assinalou, foi alcançado entre as partes quanto à necessidade e medida dos serviços a prestar. 
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IV – DECISÃO 

 

Pelo exposto, o Tribunal Arbitral decide, por unanimidade, definir os serviços mínimos a cumprir 

na paralisação declarada para o dia 15 de dezembro de 2022, das 8 às 24 horas, no Hospital de Vila 

Franca de Xira, EPE, nos seguintes termos: 

 
I.  

a. Situações de urgência nas unidades de atendimento permanentes que funcionam 24 horas por 

dia; 

b. Serviços de internamento que funcionam em permanência, 24 horas por dia; 

c. Cuidados intensivos, urgência e hemodiálise; 

d. Bloco operatório, com exceção de cirurgias programadas; 

e. Tratamentos oncológicos: 

- intervenções cirúrgicas ou início de tratamento não cirúrgico (radioterapia ou 

quimioterapia), em doenças oncológicas de novo, classificadas com o nível de prioridade 4, de 

acordo com o critério legal aplicável; 

- intervenções cirúrgicas em doenças oncológicas de novo, classificadas com o nível de 

prioridade 3, de acordo com o critério legal aplicável, quando exista determinação médica no 

sentido da realização dessa cirurgia e, comprovadamente, não seja possível reprogramá-la nos 

15 dias seguintes ao anúncio da greve; 

- prosseguimento de tratamentos programados em curso, designadamente programas 

terapêuticos de quimioterapia e de radioterapia, através da realização das sessões de 

tratamento planeadas, bem como tratamentos com prescrição diária em regime ambulatório, 

por exemplo, antibioterapia ou pensos; 

- outras situações do foro oncológico, designadamente cirurgias não programadas sem o 

nível de prioridade 3 ou 4 anteriormente referido, a assegurar de acordo com o plano de 

contingência para situações equiparáveis, designadamente em caso de “tolerâncias de ponto” 

– frequentemente anunciadas com pouca antecedência – e de cancelamento de cirurgias no 
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próprio dia, por inviabilidade de realização no horário normal do pessoal ou do bloco 

operatório. 

 

II. - Os meios humanos necessários para cumprir os serviços mínimos definidos correspondem ao 

número de profissionais ao serviço em dia normal de trabalho no turno noturno, no horário 

aprovado aquando do anúncio da greve, com acréscimo de três profissionais de enfermagem – um 

instrumentista, um de anestesia e um circulante – no bloco operatório e um adicional para 

assegurar o recobro. 

 
Especialmente, os serviços mínimos devem ser prestados pelo número de assistentes operacionais 

ao serviço em dia normal de trabalho no turno da tarde, no horário aprovado na data de emissão do 

aviso de greve, no Departamento de Urgência e Cuidados Intensivos e no serviço de esterilização do 

Departamento da Área Cirúrgica e Bloco Operatório. 

 

III – o Hospital de Vila Franca de Xira deve assegurar as condições necessárias à concretização dos 

serviços mínimos definidos. 

 

IV - Os representantes dos sindicatos devem designar os trabalhadores necessários para assegurar 

os serviços mínimos ora definidos até 24 horas antes do início do período de greve.  

 

V - Em caso de incumprimento do dever previsto no número anterior, deve o empregador proceder 

a essa designação. 

 

VI - O recurso ao trabalho dos aderentes à greve só é lícito se os serviços mínimos não puderem ser 

assegurados por trabalhadores não aderentes nas condições normais da sua prestação de trabalho. 

 

Lisboa, 12 de dezembro de 2022 
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O Árbitro Presidente 
 
 
 
Luís Miguel Monteiro 
 

O Árbitro de Parte Trabalhadora 
 
 
 
Filipe Rodrigues da Costa Lamelas 
 

O Árbitro de Parte Empregadora 
 
 
 
Pedro Luís Pardal Goulão 
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