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Arbitragem Obrigatória 

N.º Processo: AO/02/2023 - SM 

Conflito:  artigo 538.º do Código do Trabalho – Arbitragem Obrigatória para determinação de serviços mínimos  

Assunto: PROC. N.º AO/02/2023 | GREVE TAP - TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, S.A. | SNPVAC - SINDICATO 

NACIONAL DO PESSOAL DE VOO DA AVIAÇÃO CIVIL| GREVE NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE AS 00H00 DO DIA 25 

ATÉ ÀS 23H59 DO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023 | PEDIDO DE ARBITRAGEM OBRIGATÓRIA PARA 

DETERMINAÇÃO DE SERVIÇOS MÍNIMOS. 

ACÓRDÃO 

I – ANTECEDENTES E FACTOS 

1. A presente arbitragem resulta, por via de comunicação de 16/01/2023, 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 SNPVAC – Sindicato Nacional do Pessoal de 

Voo da Aviação Civil, para os trabalhadores seus representados na TAP – Transportes Aéreos 

Portugueses, S. A., estando a execução da greve prevista nos seguintes termos: 

Greve no período compreendido entre as 00h00 do dia 25 e as 23h59 do dia 31 de janeiro 

de 2023.  

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 16 de janeiro de 2023, 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 uma empresa do Setor Empresarial do Estado, razão pela qual este litígio 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. 

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: Jorge Cláudio de Bacelar Gouveia 
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 - Árbitro da Parte dos Trabalhadores: Filipe Rodrigues da Costa Lamelas 

 - Árbitro da Parte dos Empregadores: Cristina Isabel Jubert Nagy Morais 

5. O Tribunal reuniu nas instalações do CES, em Lisboa, no dia 20/01/2023 , pelas 9h00, seguindo-se a 

audição dos representantes dos sindicatos e da empresa, cujas credenciais foram juntas aos autos, tendo 

concluído a decisão em 21/01/2023.  

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

Pelo SNPVAC – Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil 

•  Luís Filipe Lopes Lemos Pereira 

• Maria de Fátima Vidal Meireles 

Pela TAP – Transportes Aéreos Portugueses, S. A.: 

• Guilherme Dray 

• Ramiro Sequeira 

 

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

Os representantes da empresa reiteraram a sua posição sobre os serviços mínimos e juntaram aos autos 

propostas de Serviços Mínimos. 

 

III – ENQUADRAMENTO JURÍDICO FUNDAMENTAÇÃO 

 

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

artigo 57.º CRP), 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 artigo 

57.º CRP). 

O direito à greve, como direito fundamental, tem que ser interpretado em harmonia com outros direitos 

fundamentais, como a liberdade de circulação, o direito à saúde, o direito ao trabalho ou o direito à 

educação.  
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Não existindo direitos absolutos, nenhum dos direitos pode prevalecer de per si, suscitando-se uma 

situação de colisão de direitos fundamentais na sua aplicação concreta. 

 

8. No Código do Trabalho (CT), prevê-se a obrigação de as associações sindicais e de os trabalhadores 

aderentes assegurarem, durante a greve, a “prestação dos serviços mínimos” indispensáveis à satisfação 

de “necessidades sociais impreteríveis” no setor em causa (n.ºs 1 e 2 do art. 537.º do CT). 

Nos termos do art. 538º, nº 5, do CT, a decretação de serviços mínimos tem de respeitar os princípios 

da necessidade, da adequação e da razoabilidade, todos eles dimensões do princípio geral da 

proporcionalidade (sobre o princípio da proporcionalidade, v., por todos, JORGE BACELAR GOUVEIA, 

Manual de Direito Constitucional, II, 7ª ed., Almedina, Coimbra, 2021, pp. 144 e ss.). 

 

9. À luz do disposto no n.º 3 do artigo 57.º da CRP e dos n.º 1 do artigo 537.º e n.º 5 do artigo 538.º do 

CT, uma greve suscetível de implicar um risco de paralisação dos serviços públicos deve ser 

acompanhada da definição dos serviços mínimos, no respeito dos princípios da necessidade, da 

adequação e da proporcionalidade, na medida do estritamente necessário à salvaguarda de outros 

direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. 

 

10. Todavia, a definição de serviços mínimos, nos termos constitucionais e legais, assume sempre um 

caráter excecional porque implica uma limitação do direito fundamental à greve, que é um direito, 

liberdade e garantia, assim gozando de uma proteção acrescida, embora a sua eventual decretação 

corresponda à proteção de valores que igualmente têm uma dignidade constitucional. 

Por isso, impõe-se fazer uma ponderação de bens, avaliando da relevância da defesa dos direitos e 

interesses em presença, na certeza de que o legislador constitucional, na delimitação do direito 

fundamental à greve, não configurou este direito dos trabalhadores como um direito irrestrito, sendo a 

decisão sobre serviços mínimos uma admissível limitação ao seu exercício, através da intervenção do 

poder jurisdicional arbitral. 
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11. No caso em apreço, trata-se de uma atividade – a do transporte aéreo – que tem implicações óbvias 

no tocante à satisfação de necessidades sociais impreteríveis, sendo ele um dos seus mais claros 

exemplos.  

Contudo, a definição de serviços mínimos, feita segundo a lógica do princípio geral da proporcionalidade, 

deve ser a mais contida possível, sendo de ponderar a existência de grupos diversos de operações de 

transporte aéreo:  

- os voos de realização obrigatória;  

- os voos para Regiões Autónomas;  

- os voos para a Europa;  

- os voos relativos aos países não europeus onde há uma significativa presença de comunidades 

portuguesas, africanos e americanos.  

 

12. Diga-se também que importa considerar na definição desses serviços mínimos, quanto ao conceito 

de “necessidade social impreterível”, além da atividade em si, o facto de existirem alternativas de 

transporte que possam ser utilizadas pelos passageiros, perante a paralisação que se vier a verificar.  

Quer isto dizer que para satisfazer uma “necessidade social impreterível” não basta a mera 

determinação da essencialidade da atividade em causa: importa considerar, ao mesmo tempo, as 

possibilidades de essa necessidade ser satisfeita por intermédio de atividades alternativas àquelas que 

não ficarão disponíveis no tempo da realização da greve.   

E para essa tarefa de se aquilatar da presença de atividades alternativas decerto interessarão não apenas 

as condições legais que permitam ou não a sua concretização, mas do mesmo modo uma avaliação 

casuística – nisso se incluindo considerações económicas e sociais – a respeito da potencialidade de tais 

atividades alternativas serem, na verdade, realistas na pendência da greve, assim o Tribunal Arbitral 

fazendo um exercício de prognose quanto à sua realização futura, tanto quanto ao facto de acontecerem 

como no tocante à sua dimensão.  

 

13. Em razão das distinções a fazer nos diversos voos, não suscita dúvidas a definição de serviços 

mínimos nos voos de realização obrigatória (14.1.), bem como nos voos relativos às Regiões Autónomas 

dos Açores de Madeira (14.2.), por razões de serviço público, bem como em nome da liberdade de 

circulação e da unidade territorial nacional. 

Em relação aos voos na Europa (14.3.), a integração económica que hoje se atingiu é de tal modo intensa 

– sobretudo em matéria económica, considerando especialmente a elevada oferta de transporte aéreo 
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por diversas companhias públicas e privadas (sem esquecer que a Portugália não está abrangida pelo 

pré-aviso apresentado) – que não se entrevê uma forte razão para a fixação de serviços mínimos, 

conclusão a que não é estranho o facto, quanto aos países de maior emigração portuguesa, de não haver 

fluxos anormais de pessoas que pudessem ser motivados pela verificação de períodos especiais, que não 

existem, como sucederia se esta greve acontecesse nos tempos do Natal, da Páscoa e das férias 

escolares.  

No entanto, a título excecional, sendo a prática anterior a de decretar sempre serviços mínimos, e até 

em períodos de greve de menor duração, o Tribunal Arbitral, considerando as legítimas expectativas 

adquiridas que assim também sucederia agora, entende definir serviços mínimos de um voo de ida e de 

volta em quatro de tais países que se julga mais relevantes.    

Em relação aos países africanos lusófonos (14.4.), há circunstâncias específicas que devem ser avaliadas, 

ainda que se verifiquem alternativas de transporte, mas de menor alcance, sendo certo que a maior 

duração das viagens, bem como a mais diversa condição económica do perfil médio do passageiro, 

aconselhará a fixação de serviços mínimos.  

O mesmo se diga quanto à conveniência da definição de serviços mínimos nos voos para países 

americanos com uma significativa presença de comunidades portuguesas, sendo importante 

corresponder às suas necessidades, comunidades de grande dimensão e que sugerem uma razoável 

definição de serviços mínimos a fixar (14.5.). 

 

IV – DECISÃO 

14. Pelo exposto, o Tribunal Arbitral decide, por maioria, definir os serviços mínimos a cumprir 

na paralisação declarada “Greve no periodo compreendido entre as 00h00 do dia 25 e as 23h59 

do dia 31 de janeiro de 2023, nos seguintes termos: 

 

14.1. Voos de realização obrigatória: 

a) Realização dos voos de regresso diretamente para o território nacional para as bases de Lisboa 

e Porto; 

b) Todos os voos impostos por situações criticas relativas à segurança de pessoas e bens, 

incluindo os voos-ambulância e de emergência, movimentos de emergência entendidos como situações 

declaradas em voo, designadamente por razões de natureza técnica, meteorológica e outras que pela 

sua natureza tornem absolutamente inadiável a assistência ao voo ou à sua realização; 

c) Todos os voos militares; 
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d) Todos os voos de Estado, nacional ou estrangeiro. 

 

14.2. Voos de e para as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira em cada dia do período da greve: 

a) Realização de dois voos diários de ida e volta para a Região Autónoma dos Açores, sendo um 

para Ponta Delgada e o outro para a Terceira;  

b) Realização de dois voos diários de ida e volta para a Região Autónoma da Madeira, Funchal. 

 

14.3. Voos de e para países europeus com uma relevante presença de comunidades portuguesas, a 

exigir nos sete dias compreendidos pela greve anunciada:  

a) Ligação Portugal/França – Paris/Portugal – um voo de ida e de volta nos sete dias do 

período da greve; 

b) Ligação Portugal/Reino Unido – Londres/Portugal – um voo de ida e de volta nos sete dias 

do período da greve; 

c) Ligação Portugal/Luxemburgo/Portugal – um voo de ida e de volta nos sete dias do período 

da greve; 

d) Ligação Portugal/Suíça – Genebra/Portugal – um voo de ida e de volta nos sete dias do 

período da greve. 

 

14.4. Voos de e para países africanos com uma relevante presença de comunidades portuguesas, a 

exigir nos sete dias compreendidos pela greve anunciada: 

a) Ligação Portugal/Angola/Portugal – três voos de ida e volta nos sete dias do período da greve; 

b) Ligação Portugal/Cabo Verde/Portugal – quatro voos de ida e de volta nos sete dias do período 

da greve; 

c) Ligação Portugal/Guiné-Bissau/Portugal – dois voos de ida e volta nos sete dias do período da 

greve; 

d) Ligação Portugal/Moçambique/Portugal – dois voos de ida e volta nos sete dias do período da 

greve. 

 

14.5. Voos de e para países americanos com uma relevante presença de comunidades portuguesas, a 

exigir nos sete dias compreendidos pela greve anunciada: 

a) Ligação Portugal/Brasil – São Paulo/Portugal – cinco voos de ida e volta para São Paulo nos 

sete dias do período da greve; 
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b) Ligação Portugal/Brasil – Rio de Janeiro/Portugal – cinco voos de ida e volta para o Rio de 

Janeiro nos sete dias do período da greve; 

c) Ligação Portugal/Newark – Estados Unidos/Portugal – quatro voos de ida e volta nos sete dias 

do período da greve; 

d) Ligação Portugal/Boston – Estados Unidos da América/Portugal – quatro voos de ida e de volta 

nos sete dias do período da greve. 

 

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

assegurados por trabalhadoras e trabalhadores não aderentes nas condições normais da sua prestação 

de trabalho. 

Deverão ser assegurados os demais serviços necessários a estes voos designadamente assistências, 

reservas e serviços on call. 

Quanto aos meios humanos para assegurar a prestação dos serviços mínimos, os representantes dos 

sindicatos deverão, em conformidade com o art. 538.º, 7, do CT, identificar os trabalhadores adstritos a 

tal obrigação, cabendo, nos termos da mesma disposição legal, a designação aos empregadores se a 

associação sindical não exercer essa faculdade até vinte e quatro horas antes do início do período da 

greve. 

 

Lisboa, 22 de janeiro de 2023. 

 

 

 

 

     (Com declaração de voto) 
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DECLARAÇÃO DE VOTO DE ÁRBITRO DE PARTE TRABALHADORA 

 

Na situação em apreço, para a fixação de serviços mínimos, salvo melhor opinião, 

importa, em primeiro lugar, saber quais as obrigações de serviço público a que a TAP 

está obrigada.  

Ora, nos termos do artigo 16.º do Regulamento (CE) n.º 1008/2008, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 24 de setembro de 2008, essas obrigações de serviço público, 

no caso das Região Autónoma dos Açores, verificam-se nas seguintes nas rotas, 

conforme Comunicação da Comissão, de 27 de janeiro de 2015 (2015/C 27/4): 

• Lisboa/Horta/Lisboa; 

• Lisboa/Santa Maria/Lisboa; 

• Lisboa/Pico/Lisboa, e 

• Funchal/Ponta Delgada/Funchal 

Ademais, nos termos dessa Comunicação “os passageiros residentes e residentes 

equiparados na Região Autónoma dos Açores, bem como aos passageiros estudantes 

que, ali residindo, efetuem os seus estudos em estabelecimentos de ensino situados 

noutras regiões, ou que, sendo residentes de outras regiões, ali desenvolvam os seus 

estudos, realizando, para esse efeito, viagens nas referidas ligações, e que satisfaçam os 

critérios de elegibilidade previstos no Decreto-Lei n.º 41/2015, de 24 de março  têm 

direito à atribuição de um subsídio social de mobilidade de valor variável”. 

No que concerne à Região Autónoma da Madeira, nos termos da predita Comunicação, 

tendo as obrigações de serviço público impostas aos serviços aéreos regulares entre o 

continente e a Região Autónoma da Madeira (Lisboa/Funchal/Lisboa, 

Porto/Funchal/Porto e Lisboa/Porto Santo/Lisboa), cessado a 23 de abril de 2008, foi 

“criado um regime de auxílio social ao transporte de passageiros beneficiários 

(residentes ou residentes- equiparados na Região Autónoma da Madeira ou estudantes) 

dos serviços aéreos entre o continente e a Região Autónoma da Madeira. 



2 
 

A atribuição do subsídio social de mobilidade aos cidadãos beneficiários, no âmbito dos 

serviços aéreos entre o continente e a Região Autónoma da Madeira é regulada pelo 

Decreto-lei n.º 134/2015, de 24 de julho.”.  

 

Essas obrigações de serviço público existem, de facto, para a satisfação de necessidades 

sociais impreteríveis que resultam da insularidade e que se prendem com razões como 

a coesão territorial e o direito à mobilidade em todo o território nacional.  

Não posso, no entanto, deixar de assinalar que, na sua proposta de serviços mínimos, a 

transportadora aérea não fez qualquer referência às rotas não subsidiadas 

(Lisboa/Horta/Lisboa; Lisboa/Santa Maria/Lisboa; Lisboa/Pico/Lisboa, e Funchal/Ponta 

Delgada/Funchal), o que potencialmente coloca em causa o exercício de direitos 

fundamentais por uma categoria de cidadãos que não tem alternativa, como sucede 

noutras rotas, onde o regime concorrencial permite a realização de diversos voos diários 

por distintas companhias aéreas.  

Aliás, em bom rigor, esses serviços mínimos deveriam circunscrever-se às rotas 

abrangidas pela obrigação de serviço público, ainda que com uma regularidade e 

frequência inferiores ao que sucede normalmente 

Nesse sentido, considero que deveriam ter sido decretados serviços mínimos nas rotas 

Lisboa/Horta/Lisboa; Lisboa/Santa Maria/Lisboa; Lisboa/Pico/Lisboa, e 

Funchal/Ponta Delgada/Funchal. 

Contudo, apesar de considerar que os serviços mínimos devem circunscrever-se às 

obrigações de serviço público (porque são as que inequivocamente se afiguram como 

destinadas à satisfação de necessidades sociais impreteríveis), por não serem 

decretados nessas rotas e por razões que se prendem, também, com a coesão nacional 

e o direito à mobilidade em todo o território nacional, subscrevo a presente decisão na 

parte que se refere aos voos de e para as regiões autónomas, com a frequência aí 

decidida. 
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Por outro lado, relativamente aos voos para os países africanos de expressão 

portuguesa, é de relevar os laços da lusofonia – que, em muitas situações, se traduzem 

inclusivamente em relações familiares – e, apesar de se tratar de rotas onde também 

operam outras companhias aéreas, os argumentos referidos na presente decisão 

relativos à “maior duração das viagens”, bem como à “mais diversa condição económica 

do perfil médio do passageiro” são pertinentes e merecem a minha concordância. Por 

outro lado, são também rotas que se encontram previstas em acordos bilaterais de 

serviços aéreos, celebradas entre Estados, nos quais cada parte tem o direito de 

designar empresas de transporte aéreo para explorar os serviços acordados nas rotas 

especificadas. Ou seja, não se trata de uma rota totalmente liberalizada, antes 

assentando em determinados pressupostos. 

Os argumentos referidos no parágrafo precedente permitir-me-iam acompanhar a 

decisão no que se refere a uma eventual fixação de serviços mínimos para os países 

africanos de expressão portuguesa, em determinadas circunstâncias. Não acompanho, 

no entanto, a decisão na frequência de voos decidida por considerá-la excessiva. A 

definição de serviços mínimos, por consubstanciar uma limitação do direito à greve, 

deverá confinar-se ao mínimo essencial para salvaguardar outros direitos ou interesses 

constitucionalmente protegidos. Efectivamente, tal limitação – que se traduz na 

estipulação de serviços mínimos – só deverá ocorrer na medida do indispensável. 

O princípio da indispensabilidade ou necessidade, enquanto elemento constitutivo do 

princípio geral da proibição de excesso, impõe que “se recorra, para atingir esse fim, ao 

meio necessário, exigível ou indispensável, no sentido do meio mais suave ou menos 

restritivo que precise de ser utilizado para atingir o fim em vista”1.  

A mesma argumentação – relativa aos laços da lusofonia e à existência de um acordo 

bilateral de serviços aéreos celebrado entre Brasil e Portugal - vale para os voos de e 

para São Paulo e Rio de Janeiro. Contudo, considero, de igual modo, que a sua 

frequência decidida se revela excessiva. Por isso, pelos argumentos igualmente expostos 

no parágrafo anterior, não acompanho a decisão também nessa parte. 

 
1 Jorge Reis Novais, Os Princípios Constitucionais Estruturantes da República Portuguesa, Coimbra, 2004, 
p. 171. 
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Por sua vez, no que se refere aos voos para os EUA considero que qualquer fixação de 

serviços mínimos – nomeadamente num contexto em que não se verificam quaisquer 

festividades religiosas ou eventos culturais que façam pressupor um aumento na 

procura de voos – é violadora do  direito à greve (artigo 57.º da CRP) porquanto o n.º 2 

do artigo 18.º da CRP faz depender a limitação ou restrição de direitos, liberdades e 

garantias da observância dos requisitos da necessidade, conformidade (ou adequação) 

e proporcionalidade em sentido restrito, devendo aquelas confinar-se ao mínimo 

essencial para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente 

protegidos. Ou seja, a estipulação de serviços mínimos só deverá ocorrer quando for o 

único meio apto a satisfazer as mencionadas necessidades sociais impreteríveis e, como 

supra referido, tão-só, na medida do indispensável. 

Como refere Jorge Leite2, a “obrigação de serviços mínimos tem um carácter subsidiário” 

e “a «medida» da obrigação tem como limite a sua indispensabilidade”, o que significa 

que “a obrigação de serviços mínimos só existe quando e na estrita medida em que a 

necessidade afectada não possa ser satisfeita por outros meios”. No caso dos EUA, a 

referida necessidade não só pode ser satisfeita por outros meios como efectivamente o 

é. Vejamos: os Acordos sobre aviação União Europeia-Estados Unidos da América 

permitem que as companhias aéreas da UE: 

a) operem voos para os EUA com partida de qualquer aeroporto da UE, 

independentemente do seu local de estabelecimento na UE; 

b) operem rotas internacionais entre a UE e os EUA, bem como rotas além da UE e 

dos EUA, sem restrições quanto ao número de voos ou ao tipo de aeronave; 

Ou seja, estamos perante rotas perfeitamente liberalizadas com uma oferta abundante 

de várias companhias aéreas, num mercado perfeitamente aberto e liberalizado. Há que 

ter em conta que o direito à mobilidade não se confunde com a deslocação numa 

companhia aérea específica. Dito de uma forma simples: não existe o direito 

 
2 Jorge Leite, Direito da Greve, Coimbra, 1994, p. 64 e 65. 
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fundamental de deslocação entre Lisboa e Newark ou Boston na TAP. Por isso, também 

voto vencido nesta parte da decisão. 

 

No que se refere aos voos com destino ou partida de países da UE, a fixação de serviços 

mínimos é, salvo melhor opinião, violadora do direito à greve dos trabalhadores da TAP. 

Trata-se de um mercado totalmente aberto e liberalizado, com uma frequência de voos 

e destinos coincidentes, em grande parte, com as rotas operadas pela TAP. Aliás, o 

Regulamento (CEE) nº 2408/92 do Conselho, de 23 de Julho de 1992 (actualmente 

integrado no Regulamento (CE) n.º 1008/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 24 de setembro de 2008), relativo ao acesso das transportadoras aéreas comunitárias 

às rotas aéreas intracomunitárias, é unívoco nesse propósito e, hoje em dia, essa é uma 

realidade indiscutível.  

A decretação de serviço mínimos no espaço europeu faria, eventualmente, sentido num 

cenário em que todas – ou conjunto significativo – de operadoras aéreas fossem 

abrangidas por um pré-aviso de greve. De resto, a própria estipulação de serviços 

mínimos para a TAP nos voos no espaço da UE pode ela própria ser violadora das normas 

e princípios concorrenciais estabelecidos no direito comunitário.  

Acresce que também não existe uma jurisprudência unânime, nem sequer pacífica, no 

que respeita à fixação de serviços mínimos de voos no seio da UE. Se é verdade que tal 

sucedeu nas duas anteriores decisões, o mesmo não se verificou noutras decisões 

antecederam essas (nomeadamente no âmbito da AO 27/2014-SM), inexistindo, assim, 

quaisquer expectativas adquiridas que sejam merecedoras da tutela do direito. 

Conforme jurisprudência constitucional (por todos, Acórdão n.º 285/92, publicado no 

Diário da República, I Série-A, de 17 de Agosto de 1992), para que essa tutela se pudesse 

verificar, seria necessário que se apurasse “se foram afectadas expectativas 

legitimamente fundadas”, o que não parece ser o caso. Mas ainda que fosse – o que se 

concebe apenas para efeitos de mero exercício académico – seria necessário 

demonstrar que ocorreu “uma mutação da ordem jurídica com que, razoavelmente, os 

destinatários das normas dela constantes não possam contar” e ainda que não fosse 

ditada pela “necessidade de salvaguardar direitos ou interesses constitucionalmente 
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protegidos que devam considerar-se prevalentes (deve recorrer-se, aqui, ao princípio da 

proporcionalidade, explicitamente consagrado, a propósito dos direitos, liberdades e 

garantias, no n.º 2 do artigo 18º da Constituição desde a 1ª revisão)”. Na situação em 

apreço, não se verifica nenhum desses requisitos. 

Quanto ao argumento comumente usado de que as comunidades portuguesas, em 

especial as que residem em França, Alemanha, Luxemburgo, Suíça e Reino Unido, seriam 

prejudicadas pela inexistência de serviços mínimos para esses países, considero que a 

oferta proporcionada pelas demais companhias aéreas que, reitera-se, operam num 

mercado concorrencial e aberto, com um número de voos bastante considerável, 

permite às comunidades portuguesas que residem na europa usufruir plenamente do 

seu direito fundamental à deslocação, quando este se enquadre no conceito de 

necessidade social impreterível. É que também devemos ter presente que nem todas as 

deslocações visam a satisfação de necessidades que justifiquem suprimir ou afectar o 

direito, também ele fundamental, à greve. 

 

Finalmente, é importante salientar que a verificação de prejuízos para o empregador 

resulta da própria essência da greve. Nem poderia ser de outra maneira. A título 

exemplificativo, veja-se o referido pelo Tribunal da Relação de Lisboa, no seu acórdão 

de 03-12-2014: 

“V- Derivam, necessária e inevitavelmente, da noção, natureza e exercício do direito de 

greve por banda dos trabalhadores, danos de índole diversa e de valor pecuniário incerto 

e, as mais das vezes avultado, para as entidades empregadoras, sendo esses prejuízos 

uma decorrência natural e normal do instituto jurídico em análise. 

VI - Mesmo nos sectores da atividade económica que reclamam a organização de 

serviços mínimos, esses mesmo danos também se verificam inexoravelmente, ainda que 

numa relativa menor dimensão, que fica dependente da maior ou menor extensão dos 

referidos serviços mínimos decretados (que, todavia e em nome do princípio 

constitucional da proporcionalidade e adequação, não podem cercear ou coartar para 

além do absolutamente imprescindível e indispensável os efeitos e âmbito da 

correspondente greve).“  . 
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Pelos motivos enunciados, voto vencido na fixação de serviços mínimos decretados na 

presente decisão, com excepção dos referentes aos voos de realização obrigatória e 

às regiões autónomas. 

 

 

________________________________________________ 

(Filipe da Costa Lamelas) 

 

 


