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CONCLUSÃO - 09-08-2013  

(Termo eletrónico elaborado por Escrivão Adjunto Carla Cristina Gonçalves) 

=CLS= 

I - ASSOCIAÇÃO – EMPRESA DE TRABALHO PORTUÁRIO (ETP) – 

LISBOA, pessoa coletiva nº 503 333 760, com sede na Rua Cintura do Porto Lisboa, 

Edifício 104, à Rocha Conde de Óbidos, 1350-352 Lisboa, ATLANPORT – 

SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO PORTUÁRIA,S.A., pessoa coletiva nº 502081260, 

com sede em Largo Alexandre Herculano – Complexo Industrial da Quimiparque, 

2831-904 Barreiro, EMPRESA DE TRÁFEGO E ESTIVA, S.A., pessoa coletiva nº 

500497664, com sede no Largo do Corpo Santo, 21, 2.º, 1200-129 Lisboa, 

SOTAGUS – TERMINAL DE CONTENTORES DE SANTA APOLÓNIA, S.A., pessoa 

coletiva nº 504690167, com sede na Rua da Cintura do Porto de Lisboa, Edifício 

Terminal de Contentores de Santa Apolónia Santa Engrácia, 1170-000 Lisboa, 

LISCONT – OPERADORES DE CONTENTORES, S.A., pessoa coletiva nº 

501427767, com sede no Edifício Liscont - Terminal de Contentores de Alcântara 

Sul, 1349-026 Lisboa, e TERMINAL MULTIUSOS DO BEATO – OPERAÇÕES 

PORTUÁRIAS S.A., pessoa coletiva nº 504783785, com sede na Rua da Cintura do 

Porto de Lisboa, Armazém 20, 2.º Piso, 1950-323 Lisboa, intentaram a presente 

providência cautelar comum, nos termos do disposto nonos artigos 381º e seguintes 

do C. P. Civil ex vi do art.º 32º do C. P. Trabalho, contra SINDICATO DOS 

ESTIVADORES, TRABALHADORES DO TRÁFEGO E CONFERENTES 

MARÍTIMOS DO CENTRO E SUL DE PORTUGAL, com sede na Rua do Alecrim n.º 

25, 1º, 1200-014 Lisboa, formulando os seguintes pedidos: 

a) Deve o Requerido ser condenado a desconvocar e/ou cancelar, de 

imediato, as duas greves, no que diz respeito a tais situações 

especificas enunciadas na mencionada alínea b) do n.º 1 do capítulo I 

dos dois pré-avisos; 

b) Deve o Requerido ser condenado no pagamento de uma sanção 

pecuniária compulsória, no montante nunca inferior a € 5.000,00 (cinco 
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mil euros), por cada dia de atraso na desconvocação e/ou 

cancelamento de tais greves, desde a data do trânsito em julgado da 

decisão cautelar e até integral e total cumprimento de tal obrigação. 

Para tanto, alegou, em resumo, os seguintes fundamentos: 

- No dia 6 de Junho de 2013, o Requerido dirigiu às Requerentes, na qualidade 

de entidades empregadoras dos trabalhadores portuários que aí laboram, o pré-

aviso de greve que constitui o documento n.º 7 que aqui se junta e se dá por 

integralmente reproduzido. 

- Através do referido aviso prévio, veio o Requerido declarar greve à prestação 

de trabalho no porto de Lisboa, durante quatro semanas consecutivas, a partir das 

8h00 do dia 25 de Junho de 2013 até às 8h00 do dia 22 de Julho deste mesmo ano. 

- Conforme também consta do mencionado aviso prévio, no porto de Lisboa, a 

greve em causa tem a seguinte delimitação temporal e operacional: 

“a) para a generalidade das operações: 

- de 25 de Junho a 7 de Julho, das 9h00 às 10h00 do 1º turno de qualquer dia 

útil; 

- de 8 de Julho a 21 de Julho, das 9h00 às 10h00 e das 15h00 às 16h00 do 1º 

turno de qualquer dia útil. 

b) Para situações especificas: 

- A greve aplicar-se-á ainda em todas as operações realizadas em qualquer 

terminal, seja qual for o período de trabalho, normal ou suplementar, para a 

execução das quais as entidades empregadoras ou utilizadoras de mão-de-

obra portuária contratem ou coloquem trabalhadores estranhos à profissão ou 

trabalhadores – designados por eventuais – que sejam afectos a funções 

especializadas, violando, desse modo e em qualquer destas situações, a 

regulamentação colectiva de trabalho constante do CCT actualmente em vigor. 

- A greve incidirá, igualmente, em períodos de trabalho, normais ou 

suplementares, sobre a globalidade dos serviços que se encontrem a ser 

realizados nos terminais em que, na execução de qualquer operação portuária, 

intervenham empresas de camionagem que tenham sido contratadas por 
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empresas de estiva ou por interposta entidade, para prestarem actividade na 

movimentação de cargas através da utilização de trailers ou veículos pesados 

de transporte de mercadorias, porquanto um tal procedimento irregular 

constitui, igualmente, violação da regulamentação colectiva de trabalho em 

vigor”. 

- Esta greve, por outro lado, “envolverá todos os trabalhadores portuários 

efectivos e também aqueles que possuam vínculo contratual de trabalho portuário de 

duração limitada, cujas entidades empregadoras ou utilizadoras sejam ETP’s ou 

empresas de estiva em actividade nos referidos portos, compreendendo-se ainda no 

âmbito da greve as empresas titulares de uso privativo da respetiva área privativa”. 

- Os motivos que, segundo o Requerido, legitimam e justificam essa greve 

são os seguintes: 

a) “A violação reiterada, por parte de entidades empregadoras e utilizadoras de 

mão-de-obra portuária no Porto de Lisboa, quer de regulamentação 

convencional expressa constante do CCT em vigor, quer da própria Lei n.º 

3/2013, de 14 de Janeiro, nomeadamente em matéria de regras de prioridade 

na colocação de mão-de-obra e de contratação e de afectação a operações 

portuárias de trabalhadores inqualificados e estranhos à profissão de 

trabalhador portuário; 

b) O facto de, ao arrepio de qualquer fundamento ético e de qualquer 

legitimidade jurídica para o efeito, as entidades empregadoras/utilizadoras de 

mão-de-obra portuária terem passado, nos últimos meses, a contratar meios 

operacionais e de mão-de-obra fora do sector sem que tivessem deixado de 

vigorar as condições legais e convencionais aplicáveis a título de 

regulamentação própria do exercício das operações portuárias em causa; 

c) A caracterização de tais condutas – ilegítimas e prepotentes – como 

claramente violadoras dos mais elementares princípios da boa-fé contratual, 

tanto mais quanto sabiam e sabem que as Associações de empregadores 

que as representaram e enviaram ao Sindicato, em 18 de Março de 2013, 

uma Proposta negocial de revisão do referido CCT, sobre cujas matérias de 
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regulamentação colectiva de trabalho este mesmo Sindicato lhes remeteu a 

sua Contraproposta de negociações, tendo em vista o início, a curto prazo, do 

correspondente processo de outorga de uma nova Convenção Colectiva de 

Trabalho para o sector, a qual apenas poderá substituir a regulamentação 

convencional em vigor quando se conclua um tal processo negocial. 

d) Daí o patente carácter abusivo e ilegal das práticas e procedimentos que 

empresas em actividade no porto de Lisboa passaram a adoptar em clara 

violação do CCT e da Lei em referência. 

e) Acresce que a mão-de-obra estranha ao sector, assim contratada ou ocupada 

ilegalmente em substituição de trabalhadores portuários. Não só não possui a 

necessária formação e experiência profissional para executar operações 

portuárias que envolvem riscos sérios de sinistralidade laboral, como também 

nem sequer pode dizer-se que se destina a suprir a insuficiência de 

profissionais do sector, uma vez que a ETP – Empresa de Trabalho Portuário 

para o porto de Lisboa, despediu, em princípios de 2013, perto de 10% de 

profissionais portuários experientes, possuidores de elevada qualificação 

profissional, que se encontravam afectos à actividade neste porto há mais de 

cinco/seis anos e que continuam disponíveis para retomar ao seu trabalho no 

porto. 

f) Aos trabalhadores portuários, profissionais do sector, contratualmente 

disponíveis para assegurarem a prestação de todo o trabalho que integra as 

operações portuárias, seja em período normal, seja em período de trabalho 

suplementar, assiste, assim, inquestionável legitimidade para, através da 

greve, se oporem a atitudes desta natureza, as quais levam a entender e a 

sustentar que, com procedimentos como os descritos, se visa, certamente, 

anarquizar o regime de organização e de estabilidade das relações de 

trabalho portuário no Porto de Lisboa. 

g) Por outro lado, não é menos relevante e preocupante a fundada apreensão 

que tais comportamentos empresariais ocasionam também em matéria de 

segurança no trabalho dos próprios profissionais portuários, cujos riscos 
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neste domínio impõem a garantia do cumprimento de condições de 

prevenção da ocorrência de acidentes de trabalho, sendo, por isso, legítimo 

que nas operações em que intervenha mão-de-obra estranha, inexperiente ou 

inqualificada, bem como mão-de-obra eventual na execução de funções 

especializadas, os profissionais do sector possam, justificadamente, escusar-

se a partilhar serviços com quem não lhes ofereça a necessária confiança 

que é exigida pelas tarefas de inter-relação e de complementaridade 

reclamadas por condições de trabalho que assegurem, eficazmente, a 

prevenção geral de factores de sinistralidade. 

h) Constituem ainda razões adicionais que legitimam, igualmente, esta greve a 

denúncia unilateral e com efeitos imediatos, recentemente declarada por 

parte da A-ETPL e das Associações representativas das Empresas de Estiva, 

de acordos e de protocolos que, de há muito e de boa-fé, foram celebrados 

com este Sindicato, sobre importantes matérias de regulamentação 

convencional complementar do CCT aplicável às relações de trabalho 

portuário no porto de Lisboa”. 

- Em relação aos serviços mínimos, consta do pré-aviso de greve de 6 de 

Junho de 2013 o seguinte: 

 “Os trabalhadores abrangidos pela greve são representados pelo Sindicato 

subscritor do presente aviso prévio de greve, o qual pode delegar esses seus 

poderes de representação em trabalhadores identificados para o efeito. 

Considerando que o período de paralisação diária do trabalho tem uma duração 

diária exígua, que não postula a fixação de serviços mínimos que devam ser 

prestados em situação de greve para a eventual necessidade de satisfação de 

necessidades sociais impreteríveis, torna-se manifestamente injustificada e 

inexigível uma tal fixação de serviços neste contexto. 

Todavia, caso ocorram nos respectivos períodos de greve situações que, pela sua 

natureza, sejam consensualmente susceptíveis de poderem ser consideradas como 

carecidas de imediata prestação de trabalho para satisfação de eventuais 

necessidades sociais impreteríveis durante as correspondentes paralisações do 
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trabalho, o Sindicato e a entidade ou entidades responsáveis por tais operações 

fixarão, por acordo e tão prontamente quanto se mostrar possível, o âmbito, a 

natureza e a duração das tarefas ou funções a realizar para garantia dessa 

satisfação, utilizando como parâmetros de avalização para o efeito os princípios da 

necessidade, da adequação e da proporcionalidade. 

Incumbirá ao Sindicato designar, nos termos da lei, os trabalhadores que, quando 

justificado, devam ficar adstritos à eventual necessidade de prestação dos serviços 

mínimos de que possa carecer a correspondente actividade durante a efectivação da 

greve”. 

- Na presente providência cautelar, conforme abaixo melhor se explicará, 

visa-se apenas evidenciar a ilicitude da greve que se consubstancia nas situações 

especiais elencadas na alínea b) do n.º 1 do capítulo I do pré-aviso em questão, 

pois, as Requerentes, não põem em causa a legalidade da greve que se traduz na 

paralisação descrita na alínea a) do n.º 1 do capítulo I do mesmo pré-aviso. 

- Face ao teor, âmbito e duração da ação de greve que se concretiza nas 

situações especiais elencadas na aludida alínea b) do pré-aviso de 6 de Junho de 

2013, as Requerentes viram-se, desde logo, impedidas, na prática, de destacar e 

utilizar livremente trabalhadores eventuais em postos cuja natureza configura o 

desempenho de funções especializadas, isto apesar de não considerarem tal 

reivindicação legítima. 

- Na realidade, nos dias 25 e 26 de Junho de 2013, esgotado o seu quadro de 

trabalhadores permanente, a 1ª Requerente destacou, como sempre tem feito, 

trabalhadores eventuais para funções especializadas. 

- Quis fazê-lo, naturalmente, com vista a atender às solicitações de algumas 

das 2ª a 6ª Requerentes (em concreto, das 4ª e 5ª Requerentes), que estavam a 

necessitar de trabalhadores para tais funções especializadas. 

- Refira-se que a colocação de trabalhadores eventuais em funções 

especializadas não se traduz numa novidade resultante das alterações introduzidas 

pela Lei n.º 3/2013, de 14 de Janeiro, ao regime jurídico do trabalho portuário. Essa 

prática, convencional e legalmente consagrada, sempre ocorreu no porto de Lisboa, 
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com o conhecimento e, em regra, sem a oposição, do Requerido ou dos 

trabalhadores portuários. 

- Apesar de não se encontrarem impedidas, convencional e legalmente, de 

destacar e utilizar trabalhadores eventuais em tais funções especializadas, as 1ª, 4ª 

e 5ª Requerentes viram-se impedidas de o fazer, porque, ao abrigo do disposto na 

mencionada alínea b) do pré-aviso de greve ora em causa, os trabalhadores 

portuários aderiram à greve. 

- No dia 27 de Junho de 2013, as operações portuárias estiveram paradas, 

por força da greve geral. 

- A partir do dia 28 de Junho de 2013, perante a manutenção por parte dos 

trabalhadores portuários da atitude acima descrita, as Requerentes, para evitar a 

paralisação total das operações, deixaram de destacar e utilizar trabalhadores 

eventuais em tais funções especializadas. 

- Nesse mesmo dia e face ao disposto no artigo anterior, a 1ª Requerente 

informou 30 trabalhadores eventuais com formação em funções especializadas 

(trailers) a que costumava recorrer, que tinha deixado de os poder utilizar nessas 

funções e que, por isso, deixaria de necessitar de recorrer aos mesmos. 

- Com efeito, a 1ª Requerente só necessitava destes trabalhadores eventuais 

para o exercício de funções especializadas nos trailers. 

- Nesse sentido, aliás, com o conhecimento e a não oposição do Requerido, a 

1ª Requerente tinha dado formação profissional certificada e especifica a tais 

trabalhadores eventuais, com vista a capacitá-los para o adequado exercício dessas 

funções especializadas nos trailers. 

- A 1ª Requerente tinha-lhes dado, em concreto, formação como 

manobradores de trailers portuários, formação essa que os tinha habilitado 

exatamente com as mesmas competências dos trabalhadores portuários do tipo A e 

B, ao contrário do que se afirma no pré-aviso de greve. 

- Do que se acaba de referir, é, portanto, forçoso concluir que, ao declarar a 

greve nos termos em que o fez (especificamente, no que respeita às paralisações a 

efetuar ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do capítulo I do pré-aviso), o Requerido, na 
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prática, quis impedir e impediu os trabalhadores eventuais com formação específica 

para o exercício de funções especializadas nos trailers, de exercer tais funções e, 

por conseguinte, de ser cedidos pela 1ª Requerente aos operadores portuários. 

- Esta greve foi, portanto, não só declarada contra a 1ª Requerente e os 

operadores portuários, como também contra estes trabalhadores eventuais. 

- Do mesmo modo, a partir do dia 25 de Junho de 2013, as Requerentes 

viram-se impedidas de utilizar trabalhadores não portuários para prestar atividade na 

movimentação de cargas através da utilização de trailers ou de veículos pesados de 

transporte de mercadorias. 

- Essa possibilidade de recurso a trabalhadores não portuários para o 

exercício das funções indicadas no artigo anterior tinha resultado da nova redação 

do art. 1º n.º 3 al. b) do DL n.º 280/93, de 13 de Agosto. 

- Na sequência dessa nova possibilidade legal, as 4ª e 5ª Requerentes tinham 

passado, a partir de Fevereiro de 2013, a contratar empresas de camionagem para o 

exercício de tais funções. Essas empresas de camionagem destacavam 

trabalhadores não portuários para o exercício das referidas funções e, muitas vezes, 

atuavam em conjunto com os trabalhadores portuários da 1ª Requerente que eram, 

igualmente, destacados para as mesmas funções. 

- De referir que os trabalhadores não portuários destacados pelas indicadas 

empresas de camionagem são condutores profissionais de camiões com trailers, 

com carta de pesados e licença de camionistas, ou seja, preenchem todas as 

exigências legais para desempenhar tais funções. 

- No dia 2 de Julho de 2013, as 4ª e 5ª Requerentes tentaram continuar a 

recorrer aos serviços dessas empresas de transportes, mas os trabalhadores 

portuários paralisaram as operações das 4ª e 5ª Requerentes em que estavam a 

atuar as ditas empresas de transporte. 

- Tal circunstância e o facto dos trabalhadores portuários se manterem 

irredutíveis na adesão à greve nessa situação, fez com que as 4ª e 5ª Requerentes 

tivessem deixado de poder recorrer, a partir do dia aludido dia 2 de Julho de 2013, 

aos serviços das ditas empresas de transportes. 
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- Por outro lado, também, perante esta greve, as Requerentes sabem que não 

poderão utilizar trabalhadores não portuários na movimentação e arrumação de 

mercadorias em armazéns, bem como em parques e outras infraestruturas de 

plataformas logísticas integradas na zona portuária, porque os trabalhadores 

portuários ao seu serviço em tal caso invocam a sua adesão à greve para paralisar 

todas as operações realizadas nos terminais em que as Requerentes tiverem 

destacado e/ou utilizado trabalhadores nessas situações, pelo que, na prática, as 

Requerentes deixaram de poder dar instruções aos seus trabalhadores relacionadas 

com as situações indicadas, pois, estarão a fomentar um mal ainda maior, que se 

traduzirá na adesão de todos os trabalhadores portuários às situações especificas 

de greve indicadas na al. b) do pré-aviso de greve em análise (cfr. documento n.º 7 

junto). 

- Uma tal adesão a essas situações específicas de greve causará prejuízos 

incalculavelmente maiores às Requerentes do que aqueles que esta greve já está a 

causar e que abaixo serão melhor descritos. 

- Na sequência do ocorrido nos dias 25 a 27 de Junho de 2013 e 2 de Julho 

de 2013, os trabalhadores portuários deixaram de aderir às situações especiais de 

greve indicadas na al. b) do n.º 1 do capítulo I do pré-aviso em questão. 

- Na verdade, em termos práticos, em relação às situações específicas de 

greve declaradas pelo Requerido no pré-aviso de 6 de Junho de 2013, o que 

sucedeu foi a subtração às Requerentes da sua capacidade de dar instruções aos 

seus trabalhadores portuários caso utilizem também trabalhadores eventuais ou 

trabalhadores não portuários, o que  fez com que as empresas de camionagem /ou 

trabalhadores não portuários se vissem impedidos de exercer livremente tarefas 

para as quais as 2ª a 6ª Requerentes os tinham ou pretendiam contratar e que cujo 

exercício não está no domínio exclusivo dos trabalhadores portuários. 

- O objectivo do R. era, aliás, precisamente o de criar às Requerentes os 

impedimentos indicados acima e assim evitar que os trabalhadores portuários 

tivessem de aderir às situações específicas de greve indicadas na alínea b) do n.º 1 

do capítulo I do pré-aviso de greve, com as consequências negativas que uma tal 
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situação para os mesmos acataria (nomeadamente, através da perda de 

retribuição). 

- O R. conseguiu, portanto, plenamente os seus intentos a partir do dia 2 de 

Julho de 2013, intentos esses que são aliás evidenciados pelo carácter vago dos 

serviços mínimos que indicou no pré-aviso de greve: o Requerido bem sabia que, ao 

declarar greve às situações especiais a que alude a alínea b) do pré-aviso, estava, 

no fundo, não a dar origem a uma verdadeira paralisação do trabalho por parte dos 

trabalhadores portuários nessas situações, mas sobretudo a impedir as Requerentes 

de darem origem a tais situações. 

- Os constrangimentos descritos supra estão a ter, naturalmente, 

consequências muito nefastas para o desenvolvimento da actividade portuária e, por 

conseguinte, implicaram grandes e graves prejuízos para as Requerentes. 

- Apesar da greve declarada a 6 de Junho de 2013 ainda não ter terminado, o 

Requerido, no dia 5 de Julho de 2013, dirigiu às Requerentes, entre outras 

entidades, um aviso prévio de greve, através do qual veio, novamente, declarar 

greve à prestação de trabalho no porto de Lisboa, durante quatro semanas 

consecutivas, a partir das 8h00 do dia 22 de Julho de 2013 até às 8h00 do dia 19 de 

Agosto deste mesmo ano (cfr. documento n.º 8 que se junta e se dá por 

integralmente reproduzido). 

- A greve em causa terá, à semelhança da já referida supra, a seguinte 

delimitação temporal e operacional: 

“a) para a generalidade das operações: 

- de 22 de Julho a 19 de Agosto, das 15h00 às 16h00 do 1º turno de qualquer 

dia útil; 

b) Para situações especificas: 

- A greve aplicar-se-á ainda em todas as operações realizadas em qualquer 

terminal, seja qual for o período de trabalho, normal ou suplementar, para a 

execução das quais as entidades empregadoras ou utilizadoras de mão-

deobra portuária contratem ou coloquem trabalhadores estranhos à profissão 

ou trabalhadores – designados por eventuais – que sejam afectos a funções 
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especializadas, violando, desse modo e em qualquer destas situações, a 

regulamentação colectiva de trabalho constante do CCT actualmente em 

vigor. 

- A greve incidirá, igualmente, em períodos de trabalho, normais ou 

suplementares, sobre a globalidade dos serviços que se encontrem a ser 

realizados nos terminais em que, na execução de qualquer operação 

portuária, intervenham empresas de camionagem que tenham sido 

contratadas por empresas de estiva ou por interposta entidade, para 

prestarem actividade na movimentação de cargas através da utilização de 

trailers ou veículos pesados de transporte de mercadorias, porquanto um tal 

procedimento irregular constitui, igualmente, violação da regulamentação 

colectiva de trabalho em vigor”, exercida através da paralização do trabalho, 

dentro dos respectivos períodos, de “todas e quaisquer operações incidentes 

sobre a carga e/ou descarga sobre a mera movimentação de bens ou 

mercadorias, em navio ou fora dele, a realizar nas zonas portuárias da área 

de jurisdição dos portos atrás referenciados (i.e., porto de Lisboa), seja qual 

for a entidade responsável pelas operações, como empregadora ou 

utilizadora de mão de obra, e seja qual for a condição contratual dos 

respectivos trabalhadores (detentores de vínculo efectivo ou contratados em 

regime de trabalho eventual ou a termo)”. 

- Os motivos que, segundo o Requerido, legitimam e justificam esta nova 

greve são exatamente os mesmos dos da greve declarada a 6 de Junho de 2013 e 

já acima indicados. A propósito dos serviços mínimos, no pré-aviso de greve de 5 de 

Julho de 2013 consta exatamente o mesmo que no pré-aviso de 6 de Junho de 

2013. 

- E, à semelhança da greve declarada a 6 de Junho de 2013, a adesão dos 

trabalhadores portuários às situações especificada de greve constantes na alínea b) 

deste pré-aviso de 5 de Julho de 2013, deverá ocorrer sempre que se verifique 

qualquer uma das três situações indicadas, pois, estará verificada a condição para 
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que automaticamente sejam paralisadas todas as operações portuárias no terminal 

em que essas situações se verificarem. 

- Na medida em que esta greve é decalcada da declarada a 6 de Junho de 

2013, o seu teor, âmbito e duração faz, igualmente, com que, na prática, as 

Requerentes fiquem, durante a sua vigência, impedidas de poder voltar a destacar 

trabalhadores eventuais para postos cuja natureza configura o desempenho de 

funções especializadas e de poderem recorrer a motoristas profissionais de 

empresas de camionagem, sob pena de ficarem impossibilitadas de dar instruções 

aos seus trabalhadores por virtude de em tais situações os mesmos entrarem 

automaticamente em greve. 

- Os trabalhadores portuários eventuais são utilizados, apenas e só, quando 

já não há trabalhadores do quadro permanente da 1ª Requerente disponíveis (cfr. 

cláusula 13ª do CCT do porto de Lisboa). 

- Estando impedida de destacar trabalhadores eventuais para funções 

especializadas, a 1ª Requerente deixou, directamente, de poder satisfazer as 

requisições que lhe são apresentadas pelos operadores portuários, para a execução 

de tais tarefas especializadas. 

- Mas, indirectamente, a 1ª Requerente deixou, também, muitas vezes, de 

poder destacar outros trabalhadores para funções não especializadas. 

- Efectivamente, não havendo trabalhadores suficientes para executar 

funções especializadas, as operações portuárias afectadas, nas situações mais 

graves, têm deixado pura e simplesmente de poder ser realizadas, visto que o 

trabalho de carga e descarga de navios é organizado por equipas, formadas por 

alguns trabalhadores em funções especializadas, coadjuvados por trabalhadores em 

funções não especializadas. 

- Noutras situações menos graves, apesar de não serem canceladas as 

operações portuárias, a insuficência de trabalhadores para funções especializadas 

tem levado a que os operadores deixem de necessitar do número de trabalhadores 

em funções não especializadas que previamente requisitaram. 
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- Em qualquer uma das duas situações, o número de trabalhadores para 

funções não especializadas a requisitar pelos operadores é afetado de forma 

negativa (daí, aliás, conforme acima se disse, ter a 1ª Requerente tido de deixar de 

recorrer aos serviços de 30 dos trabalhadores eventuais a que recorria 

frequentemente). 

- Os operadores deixaram, assim, muitas vezes, de poder executar as 

operações para as quais tinham sido contratados pelos armadores e, outras vezes, 

deixaram de as poder executar do modo mais adequado, sendo que, por seu turno, 

a 1ª Requerente deixou de poder facturar a colocação de trabalhadores, quer para 

funções especializadas, quer, muitas vezes também, para funções não 

especializadas. 

- Em resultado dos constrangimentos indicados nos artigos antecedentes, 

directamente decorrentes da greve declarada a 6 de Junho de 2013, a 1ª 

Requerente deixou de poder satisfazer, até ao dia 9 de Julho de 2013, um total de 

270 requisições apresentadas pelos operadores do porto de Lisboa (cfr. documento 

n.º 9 que se junta e se dá por integralmente reproduzido), o quer implicou para a 1ª 

Requerente uma perda de facturação no montante total de € 44.442,00, entre 25 de 

Junho de 2013 e 9 de Julho de 2013, o que significou uma perda de rendimentos 

cuja margem bruta ascende ao montante de € 21.341,00 (cfr. documento n.º 9 junto). 

- Estes danos, na medida em que a greve ainda não foi desconvocada, 

tenderão, naturalmente, a agravar-se até ao final da greve declarada a 6 de Junho 

de 2013 e a repetir-se durante a greve declarada a 5 de Julho de 2013. 

- Estando a 1ª Requerente impedida de destacar trabalhadores eventuais 

para funções especializadas, a mesma deixou, diretamente, de poder satisfazer as 

requisições que lhe são apresentadas pelos operadores portuários, para a execução 

de tais tarefas especializadas. indiretamente, a 1ª Requerente deixou, também, 

muitas vezes, de poder destacar outros trabalhadores para funções não 

especializada, pois, como acima se disse, não havendo trabalhadores suficientes 

para executar funções especializadas, as operações portuárias afetadas, nas 

situações mais graves, têm deixado pura e simplesmente de poder ser realizadas. 



 
Tribunal do Trabalho de Lisboa 

1º Juízo - 1ª Secção 
Rua Febo Moniz, 27 B - 1150-052 Lisboa 

Telef: 218114000   Fax: 218114099 Mail: lisboa.tt@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 2778/13.2TTLSB 
 

14 

 

- Noutras situações menos graves, apesar de não serem canceladas as 

operações portuárias, a insuficiência de trabalhadores para funções especializadas 

tem levado a que os operadores deixem de poder utilizar o número de trabalhadores 

em funções não especializadas que previamente requisitaram, o que provoca uma 

grande perturbação nas operações a realizar pelos operadores. 

- Tais constrangimentos indicados nos dois artigos anteriores, diretamente 

causados pelas situações especiais de greve a que alude a alínea b) dos pré-avisos 

ora em causa, têm causado enormes prejuízos, não só às 2ª a 6ª Requerentes, 

como também aos armadores, i.e., aos seus clientes. 

- Para tais clientes, o atraso na operação dos navios provocado por tais 

situações comporta prejuízos muito consideráveis. A título de exemplo, por força da 

greve declarada a 6 de Junho de 2013, os armadores que são clientes das 4ª e 5ª 

Requerentes têm sofrido atrasos nas operações que rondam, em média, um dia e 

meio (havendo, no entanto, situações em que esses atrasos chegam a atingir os 4 

dias). 

- O custo de imobilização de um navio no porto de Lisboa ascende, em média, 

a cerca de € 26.000,00 por dia, o que faz com que cada navio, por força desta greve, 

tenha prejuízos, em média, na ordem dos € 39.000,00 (este valor corresponde a 

uma média ponderada dos prejuízos sofridos por diversos armadores que trabalham 

com as Requerentes). 

- Atendendo a que, durante o período equivalente à duração de uma das 

greves (i.e., cerca de 30 dias), a 5ª Requerente opera, em média, 111 navios, os 

custos associados a estas duas greves, para os armadores da 5ª Requerente, 

rondará globalmente cerca de € 8.658.000,00. 

- Do mesmo modo, atendendo a que, durante o período equivalente à 

duração de uma das greves (i.e., cerca de 30 dias), a 4ª Requerente opera, em 

média, 92 navios, os custos associados a estas duas greves, para os armadores da 

4ª Requerente rondará, globalmente, cerca de € 7.176.000,00. 

- Os constrangimentos causados pela paralisação indicada na alínea a) dos 

pré-avisos tem “apenas” provocado a redução de uma a duas horas de trabalho, no 
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1º turno de trabalho, que podem ser recuperados com o reforço das equipas a 

constituir. 

- Ao invés, os constrangimentos causados por força do disposto na alínea b) 

dos préavisos têm provocado, como se disse, ou a paralisação de equipas inteiras 

de trabalho ou sua redução significativa, o que implica uma drástica diminuição da 

produtividade de tais equipas. 

- Estes atrasos e estes prejuízos são sentidos, do mesmo modo e com a 

mesma extensão, por parte dos clientes das 2ª, 3ª e 6ª Requerentes. 

Por força dos referidos atrasos, as 2ª a 6ª Requerentes já sofreram e - se a 

greve se mantiver - continuarão a sofrer, uma perda de produtividade significativa, a 

qual terá um impacto enorme na movimentação de cargas. 

- A título de exemplo, desde o inicio da greve e por causa dela (i.e., por causa 

do disposto na alínea b) do pré-aviso), até ao dia 15 de Julho de 2013, a 5ª 

Requerente teve menos 19 equipas de trabalho do que aquelas que eram 

necessárias para desenvolver o trabalho que tinha a seu cargo, o que implicou 

menos 118 horas de trabalho. 

- Este facto tem vindo a originar enormes atrasos na operação e, em 

consequência, perdas de facturação muito significativas (em concreto, por força 

dessas menos 118 horas de trabalho originadas pelo disposto na aludida alínea b) 

do pré-aviso de greve, a 5ª Requerente teve uma perda de facturação 

correspondente a € 456.591,00). 

- A 4ª Requerente, por seu turno, desde o inicio da greve e por causa dela 

(i.e., por causa do disposto na aludida alínea b) do pré-aviso), até ao dia 15 de Julho 

de 2013, teve menos 31 equipas de trabalho do que aquelas que eram necessárias, 

o que implicou menos 204 horas de trabalho. 

- Tal traduziu-se, já, até ao dia 15 de Julho de 2013, num prejuízo 

correspondente a € 789.362,00. 

- Se a greve se mantiver nos moldes em que está prevista, até ao dia 22 de 

Agosto de 2013, os prejuízos ascenderão, naturalmente, a valores bem superiores 
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aos acima indicados, o que, como é fácil de ver, se torna incomportável para tais 

Requerentes. 

- A 2ª Requerente, só por força desses atrasos, desde o dia 25 de Junho de 

2013, já teve de suportar custos adicionais com pessoal portuário que rondam os € 

20.000,00 (vinte mil euros) e estima que esses custos, até ao dia 22 de Agosto de 

2013 ascendam a cerca de € 6.000,00 por semana. 

- Nos montantes indicados no artigo anterior não estão incluídas as perdas de 

receita sofridas pela 2ª Requerente por força desta greve, sendo que, neste 

momento, apesar de avultados, a dita Requerente não está ainda em condições de 

os contabilizar. 

- Do mesmo modo a 6ª Requerente, só por força dos ditos atrasos, estima 

que, enquanto durar a greve, terá custos adicionais com pessoal que rondarão os € 

15.000,00, o que faz com que, caso a greve perdure até ao dia 22 de Agosto de 

2013, os seus custos totais, quanto a este item, rondem os € 30.000,00. 

- A 6ª Requerente estima ainda que, por força desta greve e da sua 

manutenção até ao dia 22 de Agosto de 2013, a perda de faturação ascenda a € 

136.000,00 (cerca de 68.000,00 por mês). 

- A 5ª Requerente, por seu turno, pelos mesmos motivos, já teve custos 

adicionais com pessoal que contabilizou em € 24.150,00, os quais, se a greve 

continuar, não cessarão de aumentar de forma equivalente, ou seja, a uma média de 

cerca de € 8.000,00 por semana. 

- Para além destes atrasos, existem situações mais graves em que os 

armadores, por força dos efeitos provocados pelo disposto na alínea b) do n.º 1 do 

capítulo I do pré-aviso de greve, cancelaram as escalas já programadas. 

- A título de exemplo, a 5ª Requerente já viu, por força da greve declarada a 6 

de Junho de 2013, 6 das escalas que tinha programadas serem canceladas (a 

saber, as escalas dos navios “Thomas Maersk”, “Thuroe Maersk”, “Sofia Schulte”, 

“Evidence”, “Harlingen” e “Amanda”), o que fez com que deixasse de efetuar 876 

movimentos associados a tais escalas canceladas. 
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- Por força dos aludidos cancelamentos, a 5ª Requerente já sofreu uma perda 

de faturação no montante de € 130.370,00. 

- A 4ª Requerente, por seu turno, já viu, por força desta greve, 3 das escalas 

que tinha programadas (a saber, as escalas dos navios “Jork Rider”, “Madeirense 3” 

e “OPDR Tanger”), serem canceladas, o que fez com que deixasse de efetuar 210 

movimentos associados a tais escalas. 

- Por força dos aludidos cancelamentos, a 6ª Requerente já sofreu uma perda 

de faturação no montante de € 32.705,00. 

- A 3ª Requerente também já foi afetada, na sequência desta greve, pelo 

desvio de um navio (o “Lalis”), em relação ao qual estava programada a estiva de 

40.000 toneladas de clinquer ao largo, o que representa para tal Requerente uma 

perda de faturação que ronda os € 300.000,00. 

- Mas, os maiores prejuízos que poderão advir da manutenção da situação 

provocada pela alínea b) do pré-aviso de greve, resultam do facto das 2ª a 6ª 

Requerentes correrem sérios riscos de vir a perder muitos dos seus clientes. 

- Na realidade, estas greves vêm na sequência de outras greves que se 

iniciaram no final do ano de 2010 e que culminaram na grande greve que se iniciou 

em Agosto de 2012 e que durou até ao início de Janeiro de 2013. 

- As greves indicadas no parágrafo anterior fragilizaram significativamente a 

imagem do porto de Lisboa e dos seus operadores. 

- Estes, por força das greves indicadas no artigo 105º acima, perderam 

bastante negócio para os operadores de outros portos, designadamente, para os 

operadores de portos espanhóis. 

- A título de exemplo, a 6ª Requerente perdeu para operadores de um porto 

na Galiza, na sequência das ditas greves, um contrato que mantinha desde o início 

dos anos 90, com um cliente que comercializa alumínio e que representava cerca de 

25% das receitas da 6ª Requerente. 

- Do mesmo modo, por força das ditas greves, a 6ª Requerente perdeu outro 

cliente significativo, que descarregava bananas no terminal daquela e que agora o 

faz num terminal em Espanha. 
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- À semelhança daquilo que ocorreu com a 6ª Requerente (e que foi comum 

às restantes Requerentes), estas temem que as consequências da manutenção da 

presente greve possam ser ainda mais devastadoras. 

- As 2ª a 6ª Requerentes, com o termo da aludida grande greve (no início de 

Janeiro de 2013), tinham conseguido ficar com muitos dos seus clientes que 

pretendiam seguir para outros portos, porque lhes tinham demonstrado que, com o 

final daquela grande greve e com a aprovação do novo regime jurídico do trabalho 

portuário, a paz social iria voltar ao porto de Lisboa e os operadores portuários 

passariam, assim, a ter melhores condições para prestar os seus serviços. 

- Com a declaração de greve de 6 de Junho de 2013 e com a declaração de 5 

de Julho de 2013, os argumentos que os operadores tinham utilizado para manter os 

seus clientes, caso a greve se mantenha, serão novamente postos em causa pelos 

clientes das Requerentes. 

- Aliás, por força da manutenção desta greve, já começaram novamente a 

ameaçar sair do porto de Lisboa. 

- Em concreto e a título de exemplo, os clientes da 4ª Requerente já estão a 

evidenciar o seu enorme descontentamento pela situação criada e começam 

novamente a ameaçar deixar de trabalhar no porto de Lisboa (cfr. documentos n.ºs 

10 e 11 que aqui se juntam e se dão por integralmente reproduzidos). 

- O mesmo está também a acontecer com os clientes da 5ª Requerente (cfr. 

documentos n.ºs 12 e 13 que aqui se juntam e se dão por integralmente 

reproduzidos). 

- Se as situações indicadas nos artigos anteriores se vierem a concretizar, os 

prejuízos das Requerentes serão muito elevados. 

- Os clientes da 4ª identificados nos aludidos documentos n.º 10 e 11 aqui 

juntos representam cerca de 8% da facturação anual da 4ª Requerente, a qual, por 

conseguinte, corre o risco, no mínimo, de perder uma fatia equivalente dessa 

facturação. 
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- Os clientes da 5ª identificados nos aludidos documentos n.º 12 e 13 aqui 

juntos representam cerca de 4% da facturação anual da 5ª Requerente, a qual, por 

conseguinte, corre o risco, no mínimo, de perder essa fatia da sua facturação. 

- Enfim, para todas elas poderá significar a colocação em causa a viabilidade 

económico-financeira e a sustentabilidade das Requerentes, com consequências 

gravíssimas para o porto de Lisboa e, em última instância, para a economia 

nacional, com principal enfoque nas exportações. 

- Perante os factos acima alegados, ter-se-á de concluir que estamos perante 

uma situação em que existe o direito cuja violação as Requerentes pretendem evitar 

que continue. 

- Apesar de ser reconhecido como direito fundamental pelo art. 57º da CRP, o 

direito à greve não é ilimitado. 

- O direito à greve não pode ser exercido sem limitações, pois, muitas vezes, 

no confronto com outros direitos, justifica-se que seja o direito à greve a ceder. 

- Conforme ensina PEDRO ROMANO MARTINEZ (cfr. Direito do Trabalho, 

Almedina, 10ª edição, 2010, página 1336), “o direito de greve deve ceder sempre 

que a existência de outro direito o justifique, e será considerada ilícita a greve em 

desconformidade com os parâmetros de conflito de direitos, estabelecido no art. 

298º do CC e em desacordo com os ditames da boa fé”. 

- As duas greves em causa, visou impedir as Requerentes de destacarem 

e/ou utilizarem trabalhadores não portuários nas situações em que as Requerentes, 

desde 1 de Fevereiro de 2013, os têm vindo a contratar, por força do disposto nas 

alíneas b) e c) do n.º 3 do artigo 1º do DL n.º 280/93, de 13 de Agosto, ou seja, para 

a movimentação de cargas em cais e terminais através da utilização de trailers ou 

veículos pesados de transporte de mercadorias e para a movimentação e arrumação 

de mercadorias em armazéns, bem como em parques ou outras infraestruturas de 

plataformas logísticas integradas em zona portuária. 

- As ditas greves visam, por conseguinte, opor-se à contratação por parte das 

Requerentes de trabalhadores não portuários para o exercício das funções indicadas 

no artigo anterior. 
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- Não sendo o exercício de tais funções um direito exclusivo dos 

trabalhadores portuários, conforme aliás resulta expressamente das aludidas alíneas 

a) e b) do n.º 3 do artigo 1º do DL n.º 280/93, de 13 de Agosto, a oposição por parte 

dos trabalhadores portuários à contratação de outros trabalhadores para aquelas 

funções traduz-se numa atuação ilícita dos mesmos, na medida em que, antes de 

mais, é violadora do princípio constitucional da igualdade (cfr. art. 13º da CRP). 

- Com efeito, por força deste princípio e face à nova redação do regime 

jurídico do trabalho portuário, os trabalhadores portuários, representados pelo 

Requerido, não podem pretender, com estas greves, ser privilegiados face aos 

trabalhadores não portuários, pelo simples facto de pertencerem ao efetivo dos 

portos. 

- Ora, estão a sê-lo. É que, face à forma como estas greves foram declaradas 

(aspeto que abaixo será melhor analisado) e dados os constrangimentos criados 

pelas greves às Requerentes, os trabalhadores portuários não necessitam de aderir 

às mesmas para impedir que os trabalhadores não portuários exerçam o seu 

trabalho de forma livre. 

- Efetivamente, na prática, apesar da greve estar declarada, os trabalhadores 

portuários, por não terem de aderir à mesma, podem continuar a trabalhar nas 

funções que, a partir de 1 de Fevereiro de 2013, deixaram de ser exclusivas dos 

trabalhadores portuários, sabendo, à partida, que as Requerentes, se quiserem 

evitar a adesão à greve dos portuários, não poderão colocar trabalhadores não 

portuários nas mesmas funções. 

- Daí que, conforme acima anunciámos, os termos em que esta greve foi 

declarada, na prática, se traduza numa violação do direito de igualdade entre 

trabalhadores portuários e trabalhadores não portuários. 

- Esta greve, por força do que se acaba de dizer, extravasa em muito o mero 

exercício de um direito fundamental com o objetivo de reivindicar melhores 

condições de trabalho ou um estatuto profissional mais adequado. 

- Mais, esta atuação do Requerido viola igualmente o princípio constitucional 

da liberdade de iniciativa privada, contemplado no art. 61º da CRP, pois impede as 
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Requerentes de recorrerem, conforme a lei ordinária lhes faculta, à contratação dos 

serviços de empresas de camionagem e de trabalhadores não portuários para o 

exercício das funções indicadas no art. 40º supra. 

- Face ao teor destas greves, as Requerentes deixaram de poder exercer a 

sua atividade económica do modo como entendem mais ajustado e de poder 

organizar a força de trabalho ao seu serviço do modo que entendem ser mais 

benéfico aos seus interesses. 

- Esta ingerência do Requerido nos poderes de direção e de organização que 

cabem às Requerentes, nas relações que mantêm com os seus colaboradores é, 

naturalmente, ilícita. 

- Mais, tal ingerência, porque interfere também nas relações de trabalho que 

as Requerentes mantêm ou pretendem manter com trabalhadores não portuários, 

traduz-se numa inadmissível limitação à liberdade de trabalho e escolha da profissão 

(cfr. artigo 58º da CRP). 

- Por outro lado, o direito à greve não pode ser exercido em violação de 

outros princípios fundamentais de direito, como sejam os princípios da 

proporcionalidade, da adequação e da boa fé. 

- Ora, desde logo, conforme resulta do acima exposto, as greves em questão 

sucedem-se a várias outras que o Requerido, nos últimos três anos, tem vindo a 

declarar. 

- O recurso sucessivo por parte do Requerido a este direito tem provocado 

inúmeros e incalculáveis prejuízos às Requerentes, que para além de terem perdido 

já vários clientes, com a manutenção destas duas greves, correm o risco de perder 

outros. 

- Esta situação faz com que, caso se mantenha o disposto na alínea b) dos 

dois pré-avisos aqui em causa, os prejuízos causados possam pôr em causa a 

viabilidade económica e financeira das Requerentes, com consequências 

devastadoras, em particular, para a atividade do porto de Lisboa e, em geral, para a 

economia nacional. 
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- Com efeito, perante a imagem negativa que as sucessivas greves dos 

portuários têm causado ao porto de Lisboa, a manutenção destas duas greves nos 

moldes em que foram concebidas (vide a aludida alínea b) dos dois pré-avisos) 

poderá constituir a “gota de água” para o descrédito total do referido porto e, 

portanto, do trabalho desenvolvido pelas Requerentes. 

- Os riscos que as Requerentes correm associados a esse descrédito são 

incomparavelmente maiores do que os benefícios que poderão advir da greve para 

os trabalhadores portuários. 

- Existe, por conseguinte, claramente, uma diferença substancial e 

despropositada entre os prejuízos que esta greve pode causar às Requerentes e os 

danos já sofridos, por um lado, e as vantagens a obter através dela por parte dos 

portuários, 

- Em relação à pretensão que os portuários têm de ver consagrada a 

proibição de exercício por não portuários das atividades elencadas nas alíneas b) e 

c) do n.º 3 do artigo 1º do DL n.º280/93, não está na esfera de competência das 

Requerentes – mas sim na do legislador - poder atender a essa reivindicação. 

- Quanto mais não seja, portanto, por isso – isto é, pelo facto da satisfação de 

tais reivindicações não se encontrar na disponibilidade das Requerentes – a greve 

nas mesmas fundadas é inadmissível e, portanto, ilícita. 

- Esse recurso contínuo à greve fez, assim, com que esse direito do 

Requerido se tivesse banalizado e tivesse extravasado os limites impostos pela boa 

fé. 

- Para além de outras considerações, trata-se de um direito que, neste 

momento, está claramente a ser exercido numa situação de abuso de direito. 

- Tanto mais que o Requerido passou a recorrer ao direito à greve, não só 

com o objetivo de obter benefícios laborais para os trabalhadores, mas também, 

para poder, como vimos, utilizá-lo como ferramenta de gestão da mão-de-obra 

portuária, limitando, de uma forma abusiva, os direitos exclusivos das Requerentes 

sobre esta matéria. 
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- A greve é um direito que, como os restantes, tem de ser exercido dentro dos 

limites da boa fé (cfr. art. 522º do Código do Trabalho), o que significa, 

nomeadamente, que tem de se traduzir numa luta leal e franca entre trabalhadores e 

empregadores. 

- Uma greve declarada ou realizada para além dos ditames da boa fé não 

passará de uma forma de luta impropriamente qualificada como greve (i.e., será uma 

greve imprópria) ou, no limite, traduzir-se-á numa greve abusiva (i.e., numa greve 

em que, apesar de parecerem estar preenchidos os elementos do conceito de greve, 

na prática, se verifica uma atuação particularmente lesiva dos empregadores, com 

perdas inexistentes ou mínimas de salários para os trabalhadores) (cfr., neste 

sentido, BERNARDO LOBO XAVIER, in “Manual de Direito do Trabalho”, Verbo, 

2011, páginas 172 a 177, e PEDRO ROMANO MARTINEZ, in “Direito do Trabalho, 

5ª edição, Almedina 2010, páginas 1336 a 1344). 

- Nas duas situações de greve ora em causa, pode-se, desde logo, dizer que 

não existe a tal luta leal e franca entre trabalhadores e empregadores, pelo menos 

no que respeita às situações especiais indicadas na alínea b) do pré-aviso. 

- Como ensina BERNARDO LOBO XAVIER (cfr. in “Manual de Direito do 

Trabalho”, Verbo, 2011, página176), “(...) parece que – de um ponto de vista jurídico 

– a acção grevista se deve assumir como luta leal e franca e, portanto, como 

suspensão das relações de trabalho”. 

- Nos dois casos em apreço, o objetivo do Requerido não é o de que os 

trabalhadores adiram à greve nessas situações especiais da alínea b) do aviso-

prévio e que, portanto, tenham de suspender os seus contratos de trabalho. Nem tal 

era o objectivo das greves convocadas. 

- E a verdade é que, após os primeiros dias de greve em que as Requerentes 

quiseram forçar do trabalhadores portuários a suspender os seus contratos de 

trabalho, as mesmas viram-se impedidas de poder continuar a agir desse modo, e, 

na prática, viram-se impedidas de poder voltar a destacar trabalhadores eventuais 

para postos cuja natureza configura o desempenho de funções especializadas e de 

poder dar azo às situações indicadas nos artigos 35º, 36º e 40º. 
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- As greves ora em causa, à semelhança de outras anteriores, foram 

habilidosamente declaradas pelo Requerido com o objetivo de subtrair às entidades 

empregadoras o poder de direcção. 

- O Requerido convocou os trabalhadores para a paralisação total nas 

situações a que se refere a alínea b) do aviso-prévio, mas sujeitou a mesma a 

condições suspensivas, condições essas que o Requerido sempre soube que não se 

iriam verificar (ou que, quanto muito, como foi o caso, só se verificariam 

pontualmente). 

- Efetivamente, como já mencionámos, se, porventura, as Requerentes 

dessem instruções no sentido da colocação de trabalhadores eventuais em funções 

especializadas, tais instruções nunca seriam acatadas, na medida em que, numa tal 

situação, os trabalhadores portuários invocariam a sua adesão à greve, o que 

sucedeu nos dias 25 a 27 de Junho e no dia 2 de Julho de 2013. 

- Ou seja, fosse qual fosse (ou melhor, seja qual for) a atitude das 

Requerentes, o que é certo é que, por força das duas referidas greves, deixou de ser 

possível colocar trabalhadores eventuais em funções especializadas ou dar origem à 

situação descrita nos artigos 35º, 36º e 40º. 

- Em resumo, a única alternativa viável para as Requerentes é a de não 

exercerem os mencionados poderes de direção sobre os trabalhadores portuários ou 

não portuários ao seu serviço e de não contratar as empresas de camionagem com 

quem mantinha uma relação de prestação de serviços. 

- Nessa medida, na prática, deixou de ser viável a ocorrência de qualquer 

uma das situações que “legitimariam” a adesão à greve dos trabalhadores 

portuários, nos moldes indicadas na alínea b) do pré-aviso. 

- O ónus de forçar a adesão à greve ficou, assim, na esfera das Requerentes, 

quando deveria incidir sobre os trabalhadores. 

- Tanto mais que, para as Requerentes, como vimos, a provocação de uma tal 

situação não teria o condão de reiniciar a colocação dos trabalhadores eventuais em 

funções especializadas ou a colocação de trabalhadores não portuários nos 
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armazém ou nos trailers e, além disso, causar-lhes-ia prejuízos ainda maiores do 

que aqueles que a actual situação lhes está a provocar. 

- O Requerido conseguiu, deste modo, que estas duas greves alcançassem 

os objectivos que estiveram na sua origem, sem que haja a necessidade de adesão 

às mesmas por parte dos trabalhadores portuários, no que se refere às situações 

especiais indicadas na alínea b) dos avisos-prévios, ou seja, sem que os 

trabalhadores tenham de suspender, através da adesão à greve, os seus contratos 

de trabalho e que, por conseguinte, também não tenham de sofrer as consequências 

negativas de uma tal adesão, nomeadamente, não percam o direito à retribuição. 

- Isto, naturalmente, sem prejuízo do sucedido nos dias 25 a 27 de Junho e no 

dia 2 de Julho de 2013. 

- Do mesmo modo, o Requerido conseguiu que os trabalhadores portuários 

deixassem de ter de cumprir certos deveres legais e contratuais a que se encontram 

obrigados. 

- Em concreto, os trabalhadores portuários deixaram de ter de executar as 

suas funções e de obedecer às instruções das suas entidades empregadoras, 

sempre que esteja em causa uma das situações indicadas nos artigos 20º e 21º. 

- O Requerido utilizou, pois, as meras declarações de greve objecto dos 

presentes autos como um instrumento de contragestão, esvaziando, neste âmbito, 

os poderes de direcção e organização que impendem sobre a entidade 

empregadora, ou seja, substituindo-se às Requerentes e, violando, desta feita, 

designadamente, o disposto no artigo 97º do Código do Trabalho. 

- Por força destas declarações de greve, o cumprimento da actividade laboral 

tornou-se, pois, deficiente e os trabalhadores, em vez de paralisarem, passaram a 

cumprir mal o seu contrato de trabalho, violando desta feita deveres essenciais da 

relação de trabalho. 

- Ora, a greve, como é admitido pela doutrina maioritária, não pode ser uma 

forma de admitir como válido um cumprimento defeituoso da prestação. 

- A respeito de semelhantes formas de greve, BERNARDO LOBO XAVIER 

(cfr. in “Manual de Direito do Trabalho”, Verbo, 2011, página176), diz que “(...) trata-
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se de uma manipulação concertada do contrato de trabalho, utilizando-o como um 

instrumento de contragestão (...). Parece-nos pouco aceitável que qualquer 

Ordenamento possa consentir em tal tipo de manifestações e daí que a perspectiva 

jurídica não possa ser muito favorável a estas práticas sindicais” . 

- No mesmo sentido, PEDRO ROMANO MARTINEZ (cfr. in “Direito do 

Trabalho, 5ª edição, Almedina 2010, pág. 1338 e 1339), de forma expressiva, refere 

que “(...) o trabalhador em greve que realiza a actividade deficientemente não está 

eximido do poder de direcção. Ele continua adstrito a acatar ordens do empregador 

e, nesse caso, não se pode dizer que, por força da greve, deixa de subsistir o poder 

de direcção. Se o trabalhador está a desempenhar a sua actividade tem de receber 

ordens do empregador e, se não obedecer, ficará sujeito ao poder disciplinar, com 

as consequentes sanções, maxime o despedimento”. 

- Esse comportamento do Requerido é tanto mais grave quanto serviu para 

obviar às regras que foram acordadas no âmbito do CCT para o porto de Lisboa. 

- Com efeito, ao contrário daquilo que parece resultar dos avisos prévios de 

greve de 6 de Junho de 2013 e de 5 de Julho de 2013, as Requerentes não estão 

impedidas de utilizar trabalhadores eventuais em postos de trabalho cuja natureza 

configure o desempenho de funções especializadas, como tais caracterizadas no 

CCT do porto de Lisboa. 

- De acordo com este IRCT, os trabalhadores portuários eventuais (i.e., de 

tipo “C”) terão unicamente a categoria profissional de trabalhador portuário de base 

(cfr. claúsula 6ª n.º 5), o que significa, apenas, que não poderão ter uma das outras 

duas categorias profissionais dos trabalhadores portuários, a saber: a) 

superintendente e b) coordenador (cfr. cláusula 14ª). 

- O disposto nas cláusulas do CCT citadas no artigo anterior não estabelece, 

no entanto, que os trabalhadores eventuais não possam exercer funções 

especializadas. 

- Existem, aliás, normas do mesmo IRCT das quais se retira claramente a 

conclusão de que os trabalhadores eventuais podem exercer tais funções. 
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- Como trabalhadores de base que são, aos trabalhadores eventuais aplicam-

se-lhes, designadamente, as cláusulas seguintes: 

a) A cláusula 29ª n.º 5 que estipula que: “Não pode ser exigido aos 

trabalhadores de base que exerçam, em simultâneo, mais do que uma função (...)”; 

b) A cláusula 136ª que regula que: “Será, em princípio, de aplicação geral a 

todos os trabalhadores todo o clausulado contido no presente contrato que não se 

refira em exclusivo aos trabalhadores dos quadros das empresas ou aos 

trabalhadores do quadro da ETP, salvaguardado o clausulado de exclusão referente 

aos trabalhadores dos tipos B e C”; 

c) A cláusula 9ª n.º 3 do Anexo que estabelece que: “Independentemente de 

as operações decorrerem a bordo ou em terra, os trabalhadores de base, quando 

necessário e sem prejuízo de executarem as atribuições definidas nos números 

anteriores, desempenharão as seguintes funções especializadas: a) operador de 

equipamentos (...); b) Ferramenteiro (...); c) Portaló (...); Marcador (...)”; 

d) A cláusula 12ª do Anexo que refere que: “Os trabalhadores dos tipos B e C 

desempenharão indistintamente todas as tarefas a que se referem as cláusulas 3ª, 

4ª e 5ª deste Anexo”; 

- Por outro lado, o comportamento do Requerido é igualmente grave porque 

serviu para obviar às regras que estão consagradas no regime jurídico do trabalho 

portuário, designadamente, às já aludidas alíneas b) e c) do n.º 3 do art. 1º desse 

regime jurídico. 

- Face a todo o acima exposto, ter-se-á de concluir que as formas de luta que 

o Requerido tem vindo a utilizar e que são objecto dos presentes autos são tudo 

menos leais e francas e, nessa medida, são greves impróprias (ou, no limite, 

abusivas), que contendem com direitos das Requerentes, designadamente, com o 

direito de estabelecer os termos em que o trabalho deve ser prestado, dentro dos 

limites decorrentes dos contratos de trabalho e das normas que os regem. 

- O fundado receio de que seja causada lesão grave e dificilmente reparável 

aos direitos que as Requerentes pretendem fazer valer na presente ação cautelar 
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também está sobejamente evidenciado, sendo graves os prejuízos sofridos pelas 

Requerentes, bem como dificilmente reparáveis. 

Foi designado dia para a audiência final, tendo previamente o requerido 

apresentado a sua oposição (fls. 177/197), na qual concluiu pela denegação da 

providência, alegando, em suma, o seguinte: 

- O procedimento cautelar requerido em relação à greve convocada a 6 de 

Junho tornou-se injustificado e jurisdicionalmente qualificável como providência inútil 

e inexigível, uma vez que expirou em 26 de Julho. 

- As greves em referência foram declaradas nos termos e a coberto de uma 

iniciativa assumida no quadro da sua legalidade estrita, da sua manifesta licitude e 

com fundamentos de legitimidade que não podem ser postos em causa. 

- O direito de greve encontra-se constitucionalmente consagrado e garantido 

aos trabalhadores pelo disposto no artigo 57º da Constituição da República, 

estabelecendo-se no nº 2 do citado preceito que: “Compete aos trabalhadores definir 

o âmbito de interesses a defender através da greve, não podendo a lei limitar esse 

âmbito”. 

- Por seu turno, a Lei da Greve, regulada nos artigos 530º a 545º do Código 

do Trabalho, além de se exprimir em estreita conformidade com o citado artigo 57º 

da CRP, confere às associações sindicais eaos trabalhadores o direito de 

estabelecerem, com ampla liberdade, o âmbito laboral, o âmbito temporal e o âmbito 

dos objectivos que se pretendem prosseguir ou obter em matéria de legítimos 

interesses a defender através da greve. 

- O pedido da providência cautelar requerida nos autos em referência não cita 

qualquer preceito legal específico que tenha sido violado pelo Requerido na 

convocação das aludidas greves, a ponto de, porventura, poder entender-se que 

qualquer delas teria ferido ou infringido o correspondente quadro normativo da 

Constituição ou da Lei da Greve. 

- As greves em apreço foram declaradas apenas porque as Requerentes 

estavam a violar, conscientemente e inquestionavelmente, disposições 

convencionais legalmente estabelecidas em instrumentos de regulamentação 
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colectiva de condições de trabalho, bem como de estipulações legais 

expressamente enunciadas na legislação sectorial portuária. 

- O CCT aplicável às relações de trabalho em apreço, publicado no BTE nº 6, 

de 15 de Fevereiro de 1994, encontrava-se então em vigor (e ainda se encontra em 

vigor), não obstante a sua denúncia, formalizada em Março de 2013, por parte das 

Associações empresariais que o outorgaram, a fim de se celebrar nova convenção 

colectiva, o que resulta claro do facto de terem sido as próprias Associações 

representativas das Requerentes a reconhecerem, de modo expresso, em ofício 

enviado ao ora Requerido em 8 de Julho de 2013, que “ … as normas do CCT 

continuam a ser aplicáveis por um período de 18 meses a contar da sua denúncia”, 

“… bem como as clausulas contrárias a normas imperativas da Lei 3/2013, as quais, 

ainda assim, vigorarão até 31 de Janeiro de 2014”. 

- O referenciado CCT foi objecto de regulamentação complementar outorgada 

em outros instrumentos negociais de regulação de condições colectivas de trabalho, 

dos quais faz parte o Protocolo de Acordo celebrado em 5 de Dezembro de 2002 

(Doc. anexo sob o nº 2), cujo teor do seu ponto nº 4 estabelece: “O grupo dos novos 

trabalhadores do tipo C podem ser utilizados em funções especializadas quando 

possuam comprovada aptidão para o efeito se, em cada caso, houver acordo 

expresso entre a AOPL e o Sindicato signatário quanto à necessidade da sua 

utilização nessas funções, ou se manifestamente não houver outra forma de 

satisfação das necessidades de mão-de-obra”. 

- Este regime convencional vinha sendo respeitado pelas partes até que as 

Requerentes, de modo unilateral e arbitrário, deixaram de o cumprir e começaram a 

recorrer a mão-de-obra eventual para o desempenho de funções especializadas, 

procedimento este que, para além de outros, deu origem às greves em referência. 

- A primeira das requerentes despediu sem justa causa, desde Janeiro de 

2013, 47 trabalhadores que, de há longos anos, lhe vinham prestando a sua 

actividade profissional, nomeadamente no preenchimento de postos de trabalho que 

postulavam aptidões e qualificações indispensáveis ao desempenho de funções 

especializadas. 
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- Logo após a publicação da Lei nº 3/2013, de 14 de Janeiro – e sem que este 

diploma pudesse ser aplicado pelas Requerentes a não ser após a alteração 

convencional de cláusulas do CCT, que as partes viessem a reformular no prazo de 

12 meses a contar da entrada em vigor da referida Lei (conforme se impunha no 

artigo 6º deste diploma) – essas mesmas Requerentes passaram a contratar 

empresas de transporte, externas à actividade operacional portuária, para 

efectuarem operações de movimentação de cargas no porto, nomeadamente na 

utilização de trailers conduzidos por motoristas igualmente externos e estranhos à 

mão-de-obra portuária, mão-de-obra esta a quem, nos termos previstos no CCT, 

eram reservadas tais operações. 

- O Sindicato, ora Requerido, e os trabalhadores portuários por ele 

representados, reagiram, então, legitimamente, a tais violações da citada Lei e da 

referida regulamentação convencional aplicável, mas em vão, porque as 

Requerentes teimaram em prosseguir na contratação de empresas de transportes, 

externas ao sector, bem como de motoristas externos, para a realização de 

operações que, contratualmente, faziam parte integrante do âmbito reservado de 

intervenção dos trabalhadores portuários (clªs 2ª e 3ª do CCT e clª 4ª do Anexo a 

este). 

- O mesmo se diga no que se refere a mão-de-obra eventual (trabalhadores 

do tipo C) que as Requerentes persistiram em contratar e utilizar na execução de 

funções especializadas (Vd. referenciado Protocolo de Acordo). 

- Do que antecede, resulta claro que os motivos determinantes das greves em 

apreço foram, exclusivamente, originados por condutas irregulares assumidas 

ostensivamente e contumazmente pelas Requerentes. 

Os objectivos prosseguidos pelas referidas greves não eram e não foram 

outros que não os da defesa legítima de postos de trabalho - cujo preenchimento 

irregular, nuns casos por empresas externas e por trabalhadores não portuários, e, 

noutros casos, por trabalhadores portuários a quem não era convencionalmente 

reconhecido o direito de desempenharem funções especializadas constituía, assim, 

fundamento legítimo para que o requerido procurasse reconduzir à normalidade, 
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através da greve, tais práticas ilícitas que as Requerentes, conscientemente, 

voluntariamente e provocantemente, quiseram assumir à revelia da aplicação de 

normativos de ordem legal e de ordem convencional que eram aplicáveis e exigíveis. 

- Alegar-se, neste contexto, que estas greves eram ou são ilícitas, 

nomeadamente porque originam prejuízos gravosos para as Empresas é o mesmo 

que pretender-se considerar que qualquer greve tenha que ser previamente 

conformada a critérios e juízos - porventura legalmente exigíveis - de avaliação e 

quantificação dos efeitos nocivos que dela possam decorrer. 

- As Requerentes parecem desconhecer que o legislador instituiu um modo 

específico de restringir os efeitos lesivos de determinadas greves mediante a 

obrigatoriedade de fixação de serviços mínimos que, em cada caso, possam ter que 

ser assegurados pelos trabalhadores em greve. 

Todavia, às Requerentes não interessava situar o diferendo nessa sede, 

porquanto sabiam que os trabalhadores do sector sempre acataram essa prestação 

de serviços mínimos, quando convencionados ou impostos nos termos legais. 

- Toda a greve causa, como se sabe, prejuízos e perturbações na 

normalidade da organização do trabalho em presença, mas não existe qualquer 

limitação legal ao exercício do direito de greve que tenha que ter como 

condicionantes da sua licitude eventuais critérios de proporcionalidade e de 

correlação exigível entre os fins ou objectivos a prosseguir mediante ela e as 

consequências práticas que da mesma efluam ou possam efluir, salvo em caso de 

patente inexistência de factores que lhe confiram legitimidade ou se for manifesto 

tratar-se de um uso abusivo desse direito. 

- No caso vertente, as empresas do sector estavam a desrespeitar a lei e a 

regulamentação convencional do trabalho, em razão do que não podiam e não 

podem sustentar que os trabalhadores tinham o dever de abdicarem dos seus 

legítimos direitos legais e convencionais em favor de práticas e comportamentos 

irregulares e ilícitos por elas próprias assumidos. 

- As greves em apreço não teriam sido declaradas e seriam desconvocadas 

se as Requerentes aceitassem cumprir e respeitar o disposto na regulamentação 
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convencional e na legislação sectorial que vinham violando, assim se obtendo o 

normal funcionamento da actividade. 

- Para efeitos de uma adequada percepção da razão de ser e da natureza das 

greves em referência, importa ter presente que as greves podem classificar-se em 

greves reivindicativas e em greves reactivas, sendo que aquelas se destinam a 

servir de pressão tendente à obtenção de melhorias ao nível das condições de 

trabalho favorecentes do estatuto profissional dos trabalhadores; as greves 

reactivas, por seu turno, visam obstar a efeitos decorrentes de alterações 

regulamentares ou de práticas e medidas que restrinjam ou diminuam direitos, 

regalias ou benefícios adquiridos. 

- As greves a que se referem os autos, obviamente que não são greves 

reivindicativas, mas sim, greves de natureza reactiva contra práticas irregulares 

assumidas pelas empresas do sector. 

- E, se alguma relevância pode atribuir-se à justificabilidade de critérios a 

perfilhar na valoração da natureza e dos efeitos de greves de índole reivindicativa, já 

o mesmo deixa de admitir-se quando se trate de greves reactivas, sobretudo quando 

estas sejam manifestamente moderadas na sua expressão conflitual. 

- De resto, é pertinente reafirmar e acentuar que as greves sobre que incidem 

as medidas cautelares requeridas nos autos apenas resultaram de alterações ilícitas 

cometidas pelas Empresas Requerentes, pelo que se mostra apropriado efectuar a 

aplicação às Requerente do brocardo latino: “sibi imputet” . 

- A pretensão ora deduzida pelas Requerentes contra o Requerido corporiza, 

de certo modo, uma iniciativa litigiosa que decorre de condutas delas que exprimem 

“venire contra factum próprio”. 

- No artigo 7º da petição das Requerentes afirma-se que as empresas de 

estiva, quando necessitam de trabalhadores para, conjuntamente com os 

trabalhadores portuários, executarem as tarefas para que forem contratados, os 

requisitam à 1ª requerente, ou seja, à A-ETPL. Mas, ao contrário do que ali se 

afirma, os autos evidenciam que foram as próprias empresas de estiva, aqui 

Requerentes, quem contratou directamente empresas externas e trabalhadores 
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externos, motoristas e outros trabalhadores eventuais, para a sua intervenção em 

operações portuárias. 

- É falso o teor dos artigos 18º e 21º da petição das Requerentes, porquanto 

não é verdade que a 1ª requerente sempre tenha destacado, com conhecimento e 

sem oposição do Sindicato ora Requerido, trabalhadores eventuais para o 

desempenho de funções especializadas. 

- Sobre o teor dos artigos 28º, 29º e 30º da petição, o Sindicato ora 

Requerido, não foi informado de tais acções de formação específica e ter-se-ia 

oposto – como é do inteiro conhecimento das Requerentes – a que as empresas o 

fizessem com o referido propósito da utilização subsequente dessa mão-de-obra 

eventual em funções especializadas. 

- As greves declaradas pelo Requerido tiveram por fundamentos – como se 

salientou mais acima – a violação pelas Requerentes de estipulações legais e 

convencionais aplicáveis, pelo que não se tratou de impedir, ilicitamente, a 

contratação e utilização de mão-de-obra eventual em funções especializadas de 

execução do trabalho com trailers, mas sim, de legitimar aos trabalhadores 

portuários, por livre iniciativa destes, a paralisação do trabalho apenas naquelas 

operações de trabalho especializado, caso nelas fossem colocados trabalhadores 

eventuais. 

- Só por má-fé – que não por deficiente capacidade técnica de interpretação 

das leis por parte das Requerentes – se explica que no artigo 33º da petição se 

afirme que a “possibilidade de recurso a trabalhadores não portuários (…)” resultou 

da nova redacção do artº 1º, nº 3, al. b), do Decreto-Lei nº 280/93, de 13 de Agosto. 

- Um qualquer leigo não teria dúvidas de que uma lei que estabelece um 

prazo de 12 meses para que as partes procedam à alteração de disposições da 

regulamentação colectiva de trabalho, a fim de as compatibilizar com normas 

imperativas dessa lei – como é o que se estipula no artigo 6º da Lei nº 3/2013, de 14 

de Fevereiro – somente pode ser entendida como suspensiva da sua aplicabilidade 

imediata no tocante a condições de teor divergente, constantes do respectivo 

instrumento de regulamentação colectiva. 
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- A invocada aplicabilidade directa e imediata do disposto na citada al. b) do 

nº 3 do artigo 1º do DL nº 280/93, na formulação prevista na citada Lei nº 3/2013, 

não colhe, por isso, consistência jurídica, pelo que fica impugnado o teor dos artigos 

33º a 36º da petição. 

A paralisação do trabalho estava prevista no Aviso prévio da greve, não 

sendo, por isso, uma consequência anómala que se tenha verificado e as leituras, 

ilações ou percepções que as Requerentes cuidaram de aduzir não passam de 

relações e conclusões subjectivas de causalidade estabelecidas pelas Requerentes, 

sem que 

possam constituir factos passíveis de contraditório específico, já que 

subjacente a tais reflexões ou convicções está a legítima razão determinante da 

greve, a sua natureza e a sua expressão operacional. 

- As Requerentes alegam, nos artigos 63º a 119º da sua petição, que as 

greves em referência causaram perturbações e prejuízos no funcionamento normal 

do porto, como se tais efeitos não lhes fossem directamente imputáveis. 

- A necessidade de mão-de-obra complementar da que constitui o efectivo 

dos trabalhadores titulares de contrato de trabalho sem termo afectos à actividade 

operacional do porto de Lisboa é reconhecida e aceite pelo próprio Sindicato, ora 

Requerido. 

- As Requerentes, porém, a partir de Janeiro de 2013 desvincularam-se, 

unilateralmente e sem motivo relevante, de 47 contratos de trabalho que a primeira 

delas vinha celebrando, de há cinco e seis anos, praticamente consecutivos, com 

trabalhadores qualificados que satisfaziam todas as condições e requisitos para 

prosseguirem a sua actividade na profissão de trabalhador portuário e assim 

satisfazerem as necessidades correntes da actividade operacional do porto. 

- As funções especializadas e as funções não especializadas a que se refere 

a petição podiam ser asseguradas por tais trabalhadores, não fossem as 

injustificadas desvinculações contratuais acabadas de referir e o propósito das 

Requerentes em precarizar as relações de emprego no sector e em desmantelar o 
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regime de contratação de trabalhadores necessários à normalidade do 

funcionamento do porto. 

- A citada Lei nº 3/2013 não revogou, nem afastou a vigência de normativos 

de ordem legislativa e constitucional, tais como os que constam da Convenção nº 

137 da OIT, ratificada pelo Estado português através do Decreto nº 56/80, de 1 de 

Agosto. 

- Esta Convenção Internacional obriga a que o efectivo dos trabalhadores com 

emprego permanente ou regular seja revisto periodicamente a fim de ser fixado num 

nível correspondente às necessidades do porto (artigo 4º, nº 1, da Convenção). 

- As Requerentes, todavia, recusam a reconstituição desse efectivo e – como 

se vê claramente do teor global da sua petição – reclamam da insuficiência de 

trabalhadores qualificados para o exercício de funções especializadas, como se tal 

insuficiência não resultasse da sua pretensão em utilizar, nessas e noutras funções 

regulares, mão-de-obra meramente eventual, sem a necessária e exigível 

qualificação e experiência, ao contratar empresas externas e utilizar mão-de-obra 

externa e estranha ao sector em operações que, como se disse já, continuam 

sujeitas ao actual CCT e ao regime originário do Decreto-Lei nº 280/93. 

- Falecem, por isso, quer os argumentos aduzidos a propósito de prejuízos 

causados pelas greves, quer a subjectividade das projecções que fazem sobre 

consequências ulteriores da conflitualidade laboral no porto. 

- A explicitação, infundada, que as Requerentes formulam nos artigos 70º e 

seguintes da petição não passa de um enunciado de referências gratuitamente 

alegadas, cuja base de sustentação não é do conhecimento do Sindicato, ora 

Requerido, nem este tem o dever de a conhecer, pelo que ficam impugnados os 

pectivos números, valores e fundamentos abstractamente ali referidos, quer por 

referência à primeira das Requerentes, quer em relação às demais, quer também no 

que respeita aos armadores. 

- As situações de conflitualidade laboral verificadas em 2010 e em 2102 

tiveram a ver com ocorrências e factos bem distintos dos que delimitam o objecto do 

procedimento cautelar em referência. 
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- Por sua vez, os factos alegados nos artigos 108º a 113º da petição não são 

do conhecimento do Requerido, nem este tem o dever de os conhecer, pelo que 

ficam igualmente impugnados ao abrigo do disposto no artigo 490º do CPC. 

- Pode entender-se perfeitamente que os clientes das Requerentes 

manifestem o seu desagrado pela situação de conflitualidade laboral que, 

reflexamente, os atinja, mas trata-se de uma “quaestio inter allios”, irrelevante para a 

decisão respeitante à matéria controvertida nos autos. 

- Em relação ao teor dos artigos 117º e 118º da petição, o Requerido também 

não pode contraditar a sua veracidade, nem pronunciar-se sobre a probabilidade de 

perda da facturação respectiva, por se tratar de factos que não são do seu 

conhecimento, nem deles tem o dever de conhecer, pelo que também se dão por 

impugnados nos termos e a coberto do disposto no citado artigo 490º do CPC. 

- As Requerentes pretendem sustentar que a situação laboral emergente das 

greves em apreço se consubstancia numa conflitualidade de direitos: por um lado, o 

direito dos trabalhadores à greve, visando esta a defesa de interesses que se admite 

poderem justificá-la, mas com limitações compatíveis com direitos igualmente 

ponderosos dos destinatários da greve; por outro lado, o direito destes destinatários 

da greve a obstar a que ela prossiga. 

- Para que a greve pudesse ou devesse, a título muito excepcional, ceder 

perante a pretensão das Requerentes em impedir que ela continuasse a manifestar-

se no período assinalado no respectivo Aviso Prévio emitido pelo Sindicato, ora 

Requerido, seria – do ponto de vista doutrinal e jurisprudencial - requisito e 

pressuposto indispensável a uma tal ponderação, valoração e prevalência de um 

dos direitos e interesses eventualmente contrapostos que se tratasse de uma 

inquestionável conflitualidade de direitos. 

- Conforme já se salientou mais acima, a nova versão da al. b) – e também 

das demais alíneas c) e d) - do nº 3 do artigo 1º do Decreto-Lei nº 280/93, de 13 de 

Agosto, na redacção que lhe foi dada pela Lei nº 3/2013, de 14 de Janeiro, não 

confere às Requerentes o direito, que indevidamente sustentam, de contratarem ou 

utilizarem trabalhadores não portuários nas situações em que elas, as Requerentes 
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do procedimento cautelar, os têm vindo a contratar, alegadamente por força do 

disposto nessas alíneas da nova redacção dada pela citada Lei 3/2013. 

- Esta Lei contém no seu artigo 6º uma disposição por força da qual as partes 

outorgantes do instrumento de regulamentação colectiva de trabalho aplicável 

ficaram obrigadas a alterar, no prazo de 12 meses após a entrada em vigor do 

diploma e sob pena de nulidade, as cláusulas dessa regulamentação convencional 

que se mostrem de conteúdo contrário ao novo regime legal estabelecido pela citada 

Lei nº 3/2013. 

- Ao dispor em tais termos sobre a eventual desconformidade de estipulações 

da regulamentação colectiva de trabalho com a reformulação dos preceitos do 

regime jurídico do trabalho portuário aprovado pelo Decreto-Lei nº 280/93, o 

legislador estabeleceu duas condições expressas, a saber: 

a) Por um lado, a necessidade de readequação e conformação do irct com o 

teor da nova versão do citado regime jurídico, a qual teria que ser formalizada no 

prazo de 12 meses a contar da entrada em vigor da Lei nº 3/2013, ou seja, até final 

de Janeiro de 2014, uma vez que este diploma legal entrou em vigor no dia 1 de 

Fevereiro de 2013 (artigo 9º dessa Lei); 

b) Por outro lado, caso não tivessem lugar as alterações correspondentes à 

referida readequação do irct à citada Lei 3/2013, as cláusulas desse irct de conteúdo 

contrário ao novo regime jurídico ficariam cominadas de nulidade. 

- As Associações representativas das Empresas Requerentes, inclusive a 

primeira dessas Requerentes, denunciaram em meados de Março de 2013 o CCT 

aplicável às relações de trabalho portuário no porto de Lisboa, tendo apresentado, 

em simultâneo, a sua proposta negocial de celebração de novo CCT, a que o 

Sindicato, ora Requerido, respondeu oportunamente com a apresentação da sua 

contraproposta negocial (Docs. Anexos sob os nºs 3 e 4). 

- Mas, não obstante as sucessivas declarações de disponibilidade negocial do 

novo CCT, que o Sindicato Requerido fez, por escrito, às entidades proponentes da 

celebração da preconizada convenção colectiva, o início do respectivo processo de 

negociações ainda não teve lugar, por recusa dessas entidades proponentes, a 
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pretexto de que não negociavam em contexto de greve, mesmo que esta nada 

tivesse a ver com a matéria do processo negocial em apreço (Docs. Anexos sob os 

nºs 5 a 15). 

- A ter tido lugar o início das respectivas negociações, era expectável que as 

alterações que se relacionassem com o teor do citado artigo 6º da Lei nº 3/2013 

tivessem já permitido dar-se como executado o respectivo comando legal de 

readequação imperativa do CCT às inovações introduzidas por esse diploma legal, 

sem que tivesse que aguardar-se pelo termo do referido prazo de 12 meses após a 

entrada em vigor da citada Lei. 

- As Requerentes, contudo, nem sequer aguardaram pela apresentação da 

proposta e da contraproposta do processo negocial de celebração do novo CCT e a 

partir de 1 de Fevereiro de 2013, passaram a aplicar directamente a versão do novo 

regime jurídico do trabalho portuário, criando, desse modo, a situação conflitual que 

está na origem das greves em referência nos presentes autos. 

- Infundada e improcedente é, nesta conformidade, a alegação que vem feita 

na petição das Requerentes de que, 

a) Por um lado, se está perante uma conflitualidade de direitos, a ponto de a 

greve dever ceder face à relevância dos prejuízos por ela causados às Empresas e 

à economia nacional; 

b) Por outro lado, por, alegadamente, a oposição à contratação de outros 

trabalhadores a coberto da citada reformulação do regime jurídico do trabalho 

portuário se traduzir numa actuação ilícita, violadora do princípio constitucional da 

igualdade. 

- Os trabalhadores portuários exercem a sua profissão ao abrigo de um 

regime jurídico especial, configurado por lei como adequado às particularidades do 

trabalho nos portos, não podendo, por isso e nessa medida, ser considerados 

“privilegiados face aos trabalhadores não portuários” (excerto do artigo 128º da 

petição), nem as suas funções deixaram de ser exclusivas deles, em favor das que 

possam vir a ser exercidas por trabalhadores não portuários (menção essa feita no 

artigo 131º da petição). 
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- Foi o legislador - que não o Sindicato Requerido, nem os trabalhadores por 

si representados – quem estabeleceu diferenciações do estatuto profissional dos 

trabalhadores portuários, por um lado, e dos trabalhadores não portuários, por outro, 

sem que tivessem sido suscitadas questões de constitucionalidade por esse facto. 

- Também não se vê em que é que a actuação do Requerido viole o alegado 

princípio constitucional da liberdade de iniciativa privada, na medida em que as 

greves em apreço traduzem apenas o exercício de um direito fundamental dos 

trabalhadores, que é o de fazerem greve para defesa dos seus legítimos direitos e 

legítimos interesses, em conformidade, aliás, com a citada aplicação no tempo da 

Lei nº 3/2013. 

- As Requerentes denotam no seu articulado uma errada concepção do que é 

uma greve, apodando-a de “ingerência” do Requerido nos poderes de direcção e de 

organização que cabem às empresas e como uma inadmissível limitação à liberdade 

de trabalho e escolha da profissão, concepção essa que só revela o 

desconhecimento (lamentável) por parte das requerentes do instituto jurídico da 

greve. 

- Contrariamente ao que alegam, as greves em apreço não violaram 

quaisquer dos princípios que as Requerentes referenciam no artigo 138º da Petição, 

porquanto, como resulta dos fundamentos aduzidos nos respectivos Avisos Prévios, 

e como se assinalou no âmbito da presente oposição ao que vem requerido nos 

autos, tais greves colhem do ordenamento jurídico aplicável a sua perfeita 

conformação com o princípio da boa-fé e as particularidades destas greves 

evidenciam também a adequação e proporcionalidade dos meios adoptados nesse 

contexto. 

- Sobre a imputação feita no artigo 148º da petição de que estas greves 

evidenciam uma “situação de abuso de direito”, resta tão somente acrescentar que 

as greves em referência não excederam quaisquer limites impostos pela boa-fé, 

quer no que respeita à natureza e à expressão temporal das respectivas 

paralisações pontuais e de duração muito reduzida, quer no que concerne aos 
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motivos e fundamentos que as determinaram, sendo certo que o fim social e 

económico que lhes está subjacente torna bem patente a sua legitimidade. 

- Estas greves não são abusivas, na medida em que visaram combater as 

condutas ilegais e abusivas das Requerentes, em violação clara da regulamentação 

colectiva de trabalho vigente no sector e também em violação do regime jurídico do 

trabalho portuário aprovado pelo Decreto-Lei nº 280/93, na redacção dada a alguns 

dos seus preceitos pela supra-citada Lei nº 3/2013. 

- E se algumas das partes não assumiu uma “luta leal e franca” na 

subsequência da publicação da referida Lei nº 3/2013, foram as Requerentes, 

conforme se explicitou. 

- O Sindicato, aqui Requerido, só pode lamentar que as Requerentes afirmem 

ter pretendido “forçar” os trabalhadores a suspenderem os seus contratos de 

trabalho, na medida em que estariam em contexto de greve, apesar de estarem 

disponíveis para prosseguir a sua actividade. 

- E, se alguma das situações legitimadoras das greves em apreço apenas 

ocorriam em determinados contextos objectivados no Aviso Prévio de Greve, bem 

pior seria para as Requerentes que as paralisações do trabalho se verificassem 

também em períodos anteriores ou subsequentes às respectivas situações, como 

forma ou meio de persuasão das empresas em respeitarem a regulamentação 

colectiva e a legislação sectorial portuária. 

- Porque se tratou de greves de justificação reactiva contra as prepotências e 

abusos cometidos pelas Requerentes, não pode aceitar-se a imputação de que 

estas greves traduziam em si mesmas um ilegítimo “instrumento de contragestão”. 

- Por outro lado, é abusivo e insustentável que as Requerentes qualifiquem as 

ditas greves como formas de cumprimento defeituoso da prestação do trabalho 

pelos trabalhadores, na medida em que estes, em vez de paralisarem o trabalho, 

tenham continuado a manter-se disponíveis para trabalhar, sem que, alegadamente, 

tivessem passado a cumprir mal o seu contrato de trabalho. 

Realizou-se a audiência final, que decorreu com observância das 

formalidades legais, conforme consta da acta de fls. 238/242. 
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xxx 

II - O tribunal é competente em razão da nacionalidade, da matéria e da 

hierarquia. 

O processo é o próprio e mostra-se válido. 

As partes têm personalidade e capacidade judiciária e são legítimas. 

Não há nulidades, cumprindo apreciar a questão prévia da inutilidade 

superveniente da lide em relação à greve convocada a 6 de Junho de 2013 para o 

período de 25 de Junho a 22 de Julho de 2013, suscitada pelo requerido na sua 

oposição, dizendo que a mesma já expirou. 

Na audiência final as requerentes pronunciaram-se sobre tal questão em 

sentido concordante, dizendo que a providência cautelar perdeu a sua utilidade 

relativamente a tal greve, atendendo ao facto de se estar em 7.08.2013. 

Verifica-se que tendo o referido período de greve decorrido integralmente é 

inútil o pedido de condenação do requerido a desconvocar tal greve, pelo que, nesta 

parte, ocorre a inutilidade superveniente da lide (artº 287º, al. e) do C. P. Civil, ex vi 

do artº 1º, nº 2, al. a) da CPT). 

Não se vislumbram outras questões prévias ou excepções que obstem à 

apreciação do mérito da providência. 

xxx 

III.1 - Com interesse para a decisão, consideram-se indiciariamente provados 

os seguintes factos: 

1 - A 1ª Requerente é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, 

que tem por objecto o exercício da actividade de cedência de mão-de-obra portuária, 

que consiste na cedência temporária a empresas de estiva ou a utentes de áreas 

portuárias privativas, de trabalhadores portuários para o desempenho das 

actividades profissionais de movimentação de cargas. 

2 - As 2ª a 6ª Requerentes, que são associadas da 1ª Requerente, são 

empresas de estiva (operadores portuários), constituídas sob a forma de sociedades 

comerciais de direito privado, que desenvolvem a sua atividade no porto de Lisboa. 



 
Tribunal do Trabalho de Lisboa 

1º Juízo - 1ª Secção 
Rua Febo Moniz, 27 B - 1150-052 Lisboa 

Telef: 218114000   Fax: 218114099 Mail: lisboa.tt@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 2778/13.2TTLSB 
 

42 

 

3 - O Requerido é a associação sindical representativa dos trabalhadores 

portuários do porto de Lisboa. 

4 - No âmbito do trabalho portuário, tendo como referência o processo que 

gira em torno das operações de estiva, o armador contrata uma empresa de estiva 

(por ex., as 2ª a 6ª Requerentes) para determinado exercício de actividade de 

movimentação de cargas na zona portuária e a empresa de estiva, por sua vez e 

quando necessita, requisita trabalhadores à 1ª Requerente, para que estes, 

conjuntamente com os trabalhadores portuários das empresas requisitantes, 

executem a tarefa para a qual foram requisitados. 

5 - No dia 6 de Junho de 2013, o Requerido dirigiu às Requerentes, na 

qualidade de entidades empregadoras dos trabalhadores portuários que aí laboram, 

o pré-aviso de greve para o período de 25 de Junho de 2013 a 22 de Julho de 2013, 

que constitui o documento nº 7 junto com o requerimento inicial e se dá por 

integralmente reproduzido. 

6 - No dia 5 de Julho de 2013, o Requerido dirigiu às Requerentes, na 

qualidade de entidades empregadoras dos trabalhadores portuários que aí laboram, 

o pré-aviso de greve que constitui o documento nº 8 junto com o requerimento inicial 

e se dá por integralmente reproduzido. 

7 - Consta deste referido pré-aviso, tal como constava do pré-aviso de 6 de 

Junho de 2013, o seguinte: 

“Esta declaração de greve é feita no quadro de aplicação do disposto nº nº 1 

do art.º 531 e nos n.ºs 1 a 3 do artº 534º, ambos do Código do Trabalho, 

compreendendo-se no exercício do direito de greve a paralisação do trabalho 

correspondente às explicitações abaixo efectuadas. 

 A greve envolverá todos os trabalhadores portuários efectivos e também 

aqueles que possuam vínculo contratual de trabalho portuário de duração limitada, 

cujas entidades empregadoras ou utilizadoras sejam ETP’s ou empresas de estiva 

em actividade nos referidos portos, compreendendo-se ainda no âmbito da greve as 

empresas titulares de uso privativo da respetiva área portuária”. 
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8 - Através do referido aviso prévio, tal como no pré-aviso anterior referido sob 

o nº 5, veio o Requerido declarar greve à prestação de trabalho no porto de Lisboa, 

durante quatro semanas consecutivas, a partir das 8h00 do dia 22 de Julho de 2013 

até às 8h00 do dia 19 de Agosto deste mesmo ano. O teor do pré-aviso, no que 

respeita ao porto de Lisboa e à delimitação temporal e operacional da greve é o 

seguinte: 

“1. Períodos e situações abrangidas pela greve no porto de Lisboa: 

a) para a generalidade das operações: 

- de 22 de Julho a 18 de Agosto, das 15h00 às 16h00 do 1º turno de qualquer 

dia útil; 

b) Para situações especificas: 

- A greve aplicar-se-á ainda em todas as operações realizadas em qualquer 

terminal, seja qual for o período de trabalho, normal ou suplementar, para a 

execução das quais as entidades empregadoras ou utilizadoras de mão-de-

obra portuária contratem ou coloquem trabalhadores estranhos à profissão ou 

trabalhadores – designados por eventuais – que sejam afectos a funções 

especializadas, violando, desse modo e em qualquer destas situações, a 

regulamentação colectiva de trabalho constante do CCT actualmente em vigor. 

- A greve incidirá, igualmente, em períodos de trabalho, normais ou 

suplementares, sobre a globalidade dos serviços que se encontrem a ser 

realizados nos terminais em que, na execução de qualquer operação portuária, 

intervenham empresas de camionagem que tenham sido contratadas por 

empresas de estiva ou por interposta entidade, para prestarem actividade na 

movimentação de cargas através da utilização de trailers ou veículos pesados 

de transporte de mercadorias, porquanto um tal procedimento irregular 

constitui, igualmente, violação da regulamentação colectiva de trabalho em 

vigor”. 

9 - Sobre os fundamentos e motivos da greve, o teor do referido pré-aviso é o 

seguinte: 
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a) “A violação reiterada, por parte de entidades empregadoras e utilizadoras de 

mão-de-obra portuária no Porto de Lisboa, quer de regulamentação 

convencional expressa constante do CCT em vigor, quer da própria Lei n.º 

3/2013, de 14 de Janeiro, nomeadamente em matéria de regras de prioridade 

na colocação de mão-de-obra e de contratação e de afectação a operações 

portuárias de trabalhadores inqualificados e estranhos à profissão de 

trabalhador portuário; 

b) O facto de, ao arrepio de qualquer fundamento ético e de qualquer 

legitimidade jurídica para o efeito, as entidades empregadoras/utilizadoras de 

mão-de-obra portuária terem passado, nos últimos meses, a contratar meios 

operacionais e de mão-de-obra fora do sector sem que tivessem deixado de 

vigorar as condições legais e convencionais aplicáveis a título de 

regulamentação própria do exercício das operações portuárias em causa; 

c) A caracterização de tais condutas – ilegítimas e prepotentes – como 

claramente violadoras dos mais elementares princípios da boa-fé contratual, 

tanto mais quanto sabiam e sabem que as Associações de empregadores 

que as representaram e enviaram ao Sindicato, em 18 de Março de 2013, 

uma Proposta negocial de revisão do referido CCT, sobre cujas matérias de 

regulamentação colectiva de trabalho este mesmo Sindicato lhes remeteu a 

sua Contraproposta de negociações, tendo em vista o início, a curto prazo, do 

correspondente processo de outorga de uma nova Convenção Colectiva de 

Trabalho para o sector, a qual apenas poderá substituir a regulamentação 

convencional em vigor quando se conclua um tal processo negocial. 

d) Daí o patente carácter abusivo e ilegal das práticas e procedimentos que 

empresas em actividade no porto de Lisboa passaram a adoptar em clara 

violação do CCT e da Lei em referência. 

e) Acresce que a mão-de-obra estranha ao sector, assim contratada ou ocupada 

ilegalmente em substituição de trabalhadores portuários. Não só não possui a 

necessária formação e experiência profissional para executar operações 

portuárias que envolvem riscos sérios de sinistralidade laboral, como também 
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nem sequer pode dizer-se que se destina a suprir a insuficiência de 

profissionais do sector, uma vez que a ETP – Empresa de Trabalho Portuário 

para o porto de Lisboa, despediu, em princípios de 2013, perto de 10% de 

profissionais portuários experientes, possuidores de elevada qualificação 

profissional, que se encontravam afectos à actividade neste porto há mais de 

cinco/seis anos e que continuam disponíveis para retomar ao seu trabalho no 

porto; 

f) Aos trabalhadores portuários, profissionais do sector, contratualmente 

disponíveis para assegurarem a prestação de todo o trabalho que integra as 

operações portuárias, seja em período normal, seja em período de trabalho 

suplementar, assiste, assim, inquestionável legitimidade para, através da 

greve, se oporem a atitudes desta natureza, as quais levam a entender e a 

sustentar que, com procedimentos como os descritos, se visa, certamente, 

anarquizar o regime de organização e de estabilidade das relações de 

trabalho portuário no Porto de Lisboa. 

g) Por outro lado, não é menos relevante e preocupante a fundada apreensão 

que tais comportamentos empresariais ocasionam também em matéria de 

segurança no trabalho dos próprios profissionais portuários, cujos riscos 

neste domínio impõem a garantia do cumprimento de condições de 

prevenção da ocorrência de acidentes de trabalho, sendo, por isso, legítimo 

que nas operações em que intervenha mão-de-obra estranha, inexperiente ou 

inqualificada, bem como mão-de-obra eventual na execução de funções 

especializadas, os profissionais do sector possam, justificadamente, escusar-

se a partilhar serviços com quem não lhes ofereça a necessária confiança 

que é exigida pelas tarefas de inter-relação e de complementaridade 

reclamadas por condições de trabalho que assegurem, eficazmente, a 

prevenção geral de factores de sinistralidade. 

h) Constituem ainda razões adicionais que legitimam, igualmente, esta greve a 

denúncia unilateral e com efeitos imediatos, recentemente declarada por 

parte da A-ETPL e das Associações representativas das Empresas de Estiva, 
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de acordos e de protocolos que, de há muito e de boa-fé, foram celebrados 

com este Sindicato, sobre importantes matérias de regulamentação 

convencional complementar do CCT aplicável às relações de trabalho 

portuário no porto de Lisboa”. 

10 - Em relação aos serviços mínimos, consta do pré-aviso de greve de 5 de 

Julho de 2013 o seguinte: 

 “Os trabalhadores abrangidos pela greve são representados pelo Sindicato 

subscritor do presente aviso prévio de greve, o qual pode delegar esses seus 

poderes de representação em trabalhadores identificados para o efeito. 

Considerando que o período de paralisação diária do trabalho tem uma duração 

diária exígua, que não postula a fixação de serviços mínimos que devam ser 

prestados em situação de greve para a eventual necessidade de satisfação de 

necessidades sociais impreteríveis, torna-se manifestamente injustificada e 

inexigível uma tal fixação de serviços neste contexto. 

Todavia, caso ocorram nos respectivos períodos de greve situações que, pela sua 

natureza, sejam consensualmente susceptíveis de poderem ser consideradas como 

carecidas de imediata prestação de trabalho para satisfação de eventuais 

necessidades sociais impreteríveis durante as correspondentes paralisações do 

trabalho, o Sindicato e a entidade ou entidades responsáveis por tais operações 

fixarão, por acordo e tão prontamente quanto se mostrar possível, o âmbito, a 

natureza e a duração das tarefas ou funções a realizar para garantia dessa 

satisfação, utilizando como parâmetros de avalização para o efeito os princípios da 

necessidade, da adequação e da proporcionalidade. 

Incumbirá ao Sindicato designar, nos termos da lei, os trabalhadores que, quando 

justificado, devam ficar adstritos à eventual necessidade de prestação dos serviços 

mínimos de que possa carecer a correspondente actividade durante a efectivação da 

greve”. 

11 - Nos dias 25 e 26 de Junho de 2013, esgotado o seu quadro de 

trabalhadores permanente, a 1ª Requerente destacou trabalhadores eventuais para 

funções especializadas com vista a atender às solicitações das 4ª e 5ª Requerentes, 
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que estavam a necessitar de trabalhadores para tais funções especializadas, e, após 

tal destacamento, ao abrigo do disposto na mencionada alínea b) do pré-aviso de 

greve, os trabalhadores portuários aderiram à greve, o que impediu a 1ª Requerente 

de concretizar o destacamento dos trabalhadores eventuais e as 4ª e 5ª 

Requerentes de concretizarem os trabalhos em causa. 

12 - No dia 27 de Junho de 2013, as operações portuárias estiveram paradas, 

por força da greve geral. 

13 - A partir do dia 28 de Junho de 2013, perante a manutenção por parte dos 

trabalhadores portuários da atitude acima descrita, as Requerentes, para evitar a 

paralisação total das operações, deixaram de destacar e utilizar trabalhadores 

eventuais em tais funções especializadas. 

14 - Nesse mesmo dia (28 de Junho de 2013), perante o impedimento prático 

de recorrer a trabalhadores eventuais em razão da greve dos trabalhadores 

portuários, a 1ª Requerente informou 30 trabalhadores eventuais com formação 

certificada e especifica em funções especializadas (trailers) a que costumava 

recorrer, que tinha deixado de os poder utilizar nessas funções e que deixaria de 

recorrer aos mesmos. 

15 - A 1ª Requerente tinha dado aos mencionados 30 trabalhadores formação 

como manobradores de trailers portuários. 

16 - Em consequência da greve decretada pelo requerido nos referidos pré-

avisos, a partir do dia 25 de Junho de 2013, as Requerentes, na prática, viram-se 

impedidas de utilizar trabalhadores não portuários para prestar atividade na 

movimentação de cargas através da utilização de trailers ou de veículos pesados de 

transporte de mercadorias. 

17 - As 4ª e 5ª Requerentes tinham passado, a partir de Fevereiro de 2013, a 

contratar empresas de camionagem para o exercício de tais funções. Essas 

empresas de camionagem destacavam trabalhadores não portuários para o 

exercício das referidas funções e, muitas vezes, atuavam em conjunto com os 

trabalhadores portuários da 1ª Requerente que eram, igualmente, destacados para 

as mesmas funções. 
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18 - Tais trabalhadores não portuários destacados pelas indicadas empresas 

de camionagem são condutores profissionais de camiões com trailers, com carta de 

pesados e licença de camionistas. 

19 - No dia 2 de Julho de 2013, as 4ª e 5ª Requerentes tentaram continuar a 

recorrer aos serviços dessas empresas de transportes, mas os trabalhadores 

portuários paralisaram as operações das 4ª e 5ª Requerentes em que estavam a 

atuar as ditas empresas de transporte. 

20 - Tal circunstância e o facto dos trabalhadores portuários se manterem 

irredutíveis na adesão à greve nessa situação, fez com que as 4ª e 5ª Requerentes 

tivessem deixado de poder recorrer, a partir do dia aludido dia 2 de Julho de 2013, 

aos serviços das ditas empresas de transportes. 

21 - Perante esta greve, as Requerentes sabem que não poderão utilizar 

trabalhadores não portuários na movimentação e arrumação de mercadorias em 

armazéns, bem como em parques e outras infraestruturas de plataformas logísticas 

integradas na zona portuária, porque os trabalhadores portuários ao seu serviço em 

tal caso invocam a sua adesão à greve para paralisar todas as operações realizadas 

nos terminais em que as Requerentes tiverem destacado e/ou utilizado 

trabalhadores nessas situações. 

22 - Uma tal adesão a essas situações específicas de greve indicadas na al. 

b) do pré-aviso de greve em análise causará prejuízos maiores às Requerentes do 

que aqueles que esta greve já está a causar. 

23 - Na sequência do ocorrido nos dias 25 a 27 de Junho de 2013 e 2 de 

Julho de 2013, os trabalhadores portuários deixaram de aderir às situações 

especiais de greve indicadas na al. b) do n.º 1 do capítulo I do pré-aviso em questão, 

uma vez que as requerentes não recorreram novamente a trabalhadores eventuais 

para o desempenho de funções especializadas, nem à contratação de motoristas 

profissionais de empresas de camionagem. 

24 - Os trabalhadores portuários eventuais são utilizados, apenas e só, 

quando já não há trabalhadores do quadro permanente da 1ª Requerente 

disponíveis. 



 
Tribunal do Trabalho de Lisboa 

1º Juízo - 1ª Secção 
Rua Febo Moniz, 27 B - 1150-052 Lisboa 

Telef: 218114000   Fax: 218114099 Mail: lisboa.tt@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 2778/13.2TTLSB 
 

49 

 

25 - Estando impedida de destacar trabalhadores eventuais para funções 

especializadas, a 1ª Requerente deixou, directamente, de poder satisfazer todas as 

requisições que lhe são apresentadas pelos operadores portuários, para a execução 

de tais tarefas especializadas, bem como, indirectamente, por vezes, deixou também 

de poder destacar outros trabalhadores para funções não especializadas, porque, 

não havendo trabalhadores suficientes para executar funções especializadas, as 

operações portuárias afectadas, nas situações mais graves, têm deixado pura e 

simplesmente de poder ser realizadas, visto que o trabalho de carga e descarga de 

navios é organizado por equipas, formadas por alguns trabalhadores em funções 

especializadas, coadjuvados por trabalhadores em funções não especializadas. 

26 - Noutras situações, apesar de não serem canceladas as operações 

portuárias, a insuficência de trabalhadores para funções especializadas tem levado a 

que os operadores deixem de necessitar do número de trabalhadores em funções 

não especializadas que previamente requisitaram o que provoca uma grande 

perturbação nas operações a realizar pelos operadores, designadamente a demora 

na operação e consequente afectação da programação das rotas dos navios. 

27 - Em consequência destas situações, os operadores deixaram muitas 

vezes de poder executar as operações para as quais tinham sido contratados pelos 

armadores, e, outras vezes, deixaram de as poder executar do modo mais 

adequado, sendo que, por seu turno, a 1ª Requerente deixou de poder facturar a 

colocação de trabalhadores, quer para funções especializadas, quer para funções 

não especializadas, o que provoca uma grande perturbação nas operações a 

realizar pelos operadores, designadamente a demora na operação para além do 

tempo previsto. 

28 - Em resultado dos constrangimentos indicados nos números 25 a 27, 

directamente decorrentes da greve declarada a 6 de Junho de 2013, a 1ª 

Requerente deixou de poder satisfazer, até ao dia 9 de Julho de 2013, um total de 

270 requisições apresentadas pelos operadores do porto de Lisboa, o que implicou 

para a 1ª Requerente uma perda de facturação no montante total de € 44.442,00, 
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entre 25 de Junho de 2013 e 9 de Julho de 2013, o que significou uma perda de 

rendimentos cuja margem bruta ascende ao montante de € 21.341,00. 

29 - Tais constrangimentos têm causado também prejuízos, não só às 2ª a 6ª 

Requerentes, como também aos armadores, i.e., aos seus clientes, aos quais, o 

atraso na operação dos navios provocado por tais situações comporta prejuízos 

muito consideráveis. A título de exemplo, por força da greve declarada a 6 de Junho 

de 2013, os armadores que são clientes das 4ª e 5ª Requerentes têm sofrido atrasos 

nas operações que rondam, em média, um dia e meio (havendo, no entanto, 

situações em que esses atrasos chegam a atingir os 4 dias). 

30 - O custo de imobilização de um navio no porto de Lisboa ascende, em 

média, a cerca de € 26.000,00 por dia, o que faz com que cada navio, por força 

desta greve, tenha prejuízos, em média, na ordem dos € 39.000,00 (este valor 

corresponde a uma média ponderada dos prejuízos sofridos por diversos armadores 

que trabalham com as Requerentes). 

31 - Atendendo a que, durante o período equivalente à duração de uma das 

greves (i.e., cerca de 30 dias), a 5ª Requerente opera, em média, 111 navios, os 

custos associados a estas duas greves, para os armadores da 5ª Requerente, 

rondará globalmente cerca de € 8.658.000,00. 

32 – Atendendo a que, durante o período equivalente à duração de uma das 

greves (i.e., cerca de 30 dias), a 4ª Requerente opera, em média, 92 navios, os 

custos associados a estas duas greves, para os armadores da 4ª Requerente 

rondará, globalmente, cerca de € 7.176.000,00. 

33 - Os constrangimentos causados pela paralisação indicada na alínea a) 

dos pré-avisos tem “apenas” provocado a redução de uma a duas horas de trabalho, 

no 1º turno de trabalho, que podem ser recuperados com o reforço das equipas a 

constituir. 

34 - Por força dos referidos atrasos, as 2ª a 6ª Requerentes já sofreram e - se 

a greve se mantiver - continuarão a sofrer, uma perda de produtividade significativa, 

a qual terá um impacto enorme na movimentação de cargas, pois, por exemplo, 

desde o inicio da greve e por causa dela (i.e., por causa do disposto na alínea b) do 
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pré-aviso), até ao dia 15 de Julho de 2013, a 5ª Requerente teve menos 19 equipas 

de trabalho do que aquelas que eram necessárias para desenvolver o trabalho que 

tinha a seu cargo, o que implicou menos 118 horas de trabalho. 

35 - Este facto tem vindo a originar atrasos na operação, e, em consequência, 

perdas de facturação muito significativas (em concreto, por força dessas menos 118 

horas de trabalho originadas pelo disposto na aludida alínea b) do pré-aviso de 

greve, a 5ª Requerente teve uma perda de facturação correspondente a € 

456.591,00). 

36 - A 4ª Requerente, por seu turno, desde o inicio da greve e por causa dela 

(i.e., por causa do disposto na aludida alínea b) do pré-aviso), até ao dia 15 de Julho 

de 2013, teve menos 31 equipas de trabalho do que aquelas que eram necessárias, 

o que implicou menos 204 horas de trabalho, o que se traduziu, já, até ao dia 15 de 

Julho de 2013, num prejuízo correspondente a € 789.362,00. 

37 - A 2ª Requerente, só por força desses atrasos, desde o dia 25 de Junho 

de 2013, já teve de suportar custos adicionais com pessoal portuário que rondam os 

€ 20.000,00 (vinte mil euros) e estima que esses custos, até ao dia 22 de Agosto de 

2013 ascendam a cerca de € 6.000,00 por semana, sem incluir as perdas de receita 

sofridas pela 2ª Requerente por força desta greve. 

38 - Do mesmo modo a 6ª Requerente, só por força dos ditos atrasos, estima 

que, enquanto durar a greve, terá custos adicionais com pessoal que rondarão os € 

15.000,00, o que faz com que, caso a greve perdure até ao dia 22 de Agosto de 

2013, os seus custos totais, quanto a este item, rondem os € 30.000,00. 

39 - A 6ª Requerente estima ainda que, por força desta greve e da sua 

manutenção até ao dia 22 de Agosto de 2013, a perda de faturação ascenda a € 

136.000,00 (cerca de 68.000,00 por mês). 

40 - A 5ª Requerente, por seu turno, pelos mesmos motivos, já teve custos 

adicionais com pessoal que contabilizou em € 24.150,00, os quais, se a greve 

continuar, não cessarão de aumentar de forma equivalente, ou seja, a uma média de 

cerca de € 8.000,00 por semana. 
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41 -Existem situações em que os armadores, por força dos efeitos 

provocados pelo disposto na alínea b) do n.º 1 do capítulo I do pré-aviso de greve, 

cancelaram as escalas já programadas. A título de exemplo, a 5ª Requerente já viu, 

por força da greve declarada a 6 de Junho de 2013, 6 das escalas que tinha 

programadas serem canceladas (a saber, as escalas dos navios “Thomas Maersk”, 

“Thuroe Maersk”, “Sofia Schulte”, “Evidence”, “Harlingen” e “Amanda”), o que fez 

com que deixasse de efetuar 876 movimentos associados a tais escalas canceladas. 

42 - Por força dos aludidos cancelamentos, a 5ª Requerente já sofreu uma 

perda de faturação no montante de € 130.370,00. 

43 - A 4ª Requerente, por seu turno, já viu, por força desta greve, 3 das 

escalas que tinha programadas (a saber, as escalas dos navios “Jork Rider”, 

“Madeirense 3” e “OPDR Tanger”), serem canceladas, o que fez com que deixasse 

de efetuar 210 movimentos associados a tais escalas. 

44 - Por força dos aludidos cancelamentos, a 6ª Requerente já sofreu uma 

perda de faturação no montante de € 32.705,00. 

45 - A 3ª Requerente também já foi afetada, na sequência desta greve, pelo 

desvio de um navio (o “Lalis”), em relação ao qual estava programada a estiva de 

40.000 toneladas de clinquer ao largo, o que representa para tal Requerente uma 

perda de faturação que ronda os € 300.000,00. 

46 - Com a manutenção da situação provocada pela alínea b) do pré-aviso de 

greve, as 2ª a 6ª Requerentes correm riscos de vir a perder clientes, pois, estas 

greves, na sequência de outras greves que se iniciaram no final do ano de 2010 e 

que culminaram na grande greve que se iniciou em Agosto de 2012 e que durou até 

ao início de Janeiro de 2013, que fragilizaram significativamente a imagem do porto 

de Lisboa e dos seus operadores, os quais perderam bastante negócio para os 

operadores de outros portos, designadamente, para os operadores de portos 

espanhóis. 

47 - A 6ª Requerente perdeu para operadores de um porto na Galiza, na 

sequência das ditas greves, um contrato que mantinha desde o início dos anos 90, 

com um cliente que comercializa alumínio e que representava cerca de 25% das 
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receitas da 6ª Requerente, bem como perdeu outro cliente que descarregava 

bananas e que agora o faz num terminal em Espanha. 

48 - As 2ª a 6ª Requerentes, com o termo da aludida grande greve (no início 

de Janeiro de 2013), tinham conseguido ficar com muitos dos seus clientes que 

pretendiam seguir para outros portos, porque lhes tinham demonstrado que, com o 

final daquela grande greve e com a aprovação do novo regime jurídico do trabalho 

portuário, a paz social iria voltar ao porto de Lisboa e com as declarações de greve 

em causa os argumentos que os operadores tinham utilizado para manter os seus 

clientes, caso a greve se mantenha, serão novamente postos em causa pelos 

clientes das Requerentes. 

49 - Por força da manutenção desta greve, há clientes da 4ª Requerente 

representativos de cerca de 8% da sua facturação anual que já lhe estão a 

manifestar o seu descontentamento pela situação criada e começam novamente a 

ameaçar deixar de trabalhar no porto de Lisboa. 

50 - Por força da manutenção desta greve, há clientes da 5ª Requerente 

representativos de cerca de 4% da sua facturação anual que já lhe estão a 

manifestar o seu descontentamento pela situação criada e começam novamente a 

ameaçar deixar de trabalhar no porto de Lisboa. 

51 - A 1ª Requerente, a AOP - Associação Marítima e Portuária e a AOPL - 

Associação de Operadores do Porto de Lisboa enviaram ao ora Requerido, em 8 de 

Julho de 2013, um ofício do seguinte teor: 

“Assunto: Processo Negocial de novo CCT para o trabalho portuário no Porto de Lisboa 

Exmos. Senhores, 

Fazemos referência à vossa carta do passado dia 4 de Julho sobre o assunto em título, em 

que V.Exas propõem os dias 9 ou 10 de Julho para início do processo negocial do novo 

CCT do Porto de Lisboa, sem clarificarem se, com o início das negociações, mantém a 

greve em curso, ou se, pelo contrário, a suspendem ou levantam. 

As associações de empregadores e a A-ETPL entendem o direito à greve, como um direito 

constitucionalmente consagrado, não deverá, em momento algum, ser ferido ou prejudicado, 

e se a Direcção Sindical entende existir motivo para a greve decretada, não deverá sentir-se 

pressionada para a desconvocar. 
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No entanto, entendem igualmente as associações de empregadores e a A-ETPL, que na 

pendência de uma greve, as negociações do novo CCT de Lisboa sempre estarão 

inquinadas e condicionadas pela pressão/ascendente psicológico que a mesma produz nos 

diversos intervenientes, não deixando, pelo menos às associações de empregadores, 

grande margem para negociar, considerando os prejuízos que a greve causa aos seus 

associados. 

Assim, para evitar que as negociações se façam num clima de conflito laboral, e portanto, 

num ambiente menos propício ao entendimento das partes, as associações de 

empregadores e a AETPL sugerem que a reunião de início do referido processo negocial 

tenha lugar após o termo do período de greve agora anunciado, ou seja, após 19 de Agosto 

de 2013, ou anteriormente, se o Sindicato entender levantar a greve em curso.  

Na medida em que as normas do CCT para o porto de Lisboa, continuam a ser aplicáveis 

por um período de 18 meses a contar da sua denúncia, com exceção das que violem 

normas imperativas da lei geral e do Código do Trabalho, bem como as cláusulas contrárias 

a normas imperativas da Lei 3/2013, as quais, ainda assim, vigorarão até 31 de Janeiro de 

2014, o adiamento da referida reunião, enquanto perdurarem as greves, não prejudicará as 

negociações, pelo contrário, poderá até facilitá-las”. 

52 - O referenciado CCT para o porto de Lisboa foi objecto de 

regulamentação complementar outorgada em outros instrumentos negociais de 

regulação de condições colectivas de trabalho, dos quais faz parte o Protocolo de 

Acordo celebrado em 5 de Dezembro de 2002, cujo teor do seu ponto nº 4 

estabelece: “O grupo dos novos trabalhadores do tipo C podem ser utilizados em 

funções especializadas quando possuam comprovada aptidão para o efeito se, em 

cada caso, houver acordo expresso entre a AOPL e o Sindicato signatário quanto à 

necessidade da sua utilização nessas funções, ou se manifestamente não houver 

outra forma de satisfação das necessidades de mão-de-obra”. 

53 - Em Janeiro de 2013, a 1ª Requerente procedeu à cessação de contratos 

de 27 trabalhadores que, de há alguns  anos, lhe vinham prestando a sua actividade 

profissional, nomeadamente no desempenho de funções especializadas e que 

satisfaziam as condições e requisitos para prosseguirem a sua actividade na 
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profissão de trabalhador portuário, tal como os 30 trabalhadores referidos supra sob 

o número 14. 

54 - Após a publicação da Lei nº 3/2013, de 14 de Janeiro, as Requerentes 

passaram a contratar empresas de transporte, externas à actividade operacional 

portuária, para efectuarem operações de movimentação de cargas no porto, 

nomeadamente na utilização de trailers conduzidos por motoristas igualmente 

externos e estranhos à mão-de-obra portuária. 

55 - A necessidade de mão-de-obra complementar da que constitui o efectivo 

dos trabalhadores titulares de contrato de trabalho sem termo afectos à actividade 

operacional do porto de Lisboa é reconhecida e aceite pelo próprio Sindicato, ora 

Requerido. 

56 - As Associações representativas das Empresas Requerentes, inclusive a 

1ª Requerente, denunciaram por comunicação de 13 de Março de 2013 o CCT 

aplicável às relações de trabalho portuário no porto de Lisboa, tendo apresentado, 

em simultâneo, a sua proposta negocial de celebração de novo CCT, a que o 

Sindicato, ora Requerido, respondeu por comunicação de 17 de Maio de 2013 com 

apresentação da sua contraproposta negocial, dando-se por reproduzido o teor de 

tais comunicações como consta dos documentos de fls. 206 a 210 dos autos (Doc. 

nº 3 e 4 juntos com a oposição). 

57 - A tais comunicações seguiram-se novas comunicações por escrito das 

referidas associações e do Requerido, que se dão por reproduzidas como constam 

dos documentos de fls. 211 a 232 dos autos (Doc. nº 5 a 15 juntos com a oposição). 

xxx 

III.2 - Não se provou que o regime convencional de regulamentação constante 

do Protocolo de Acordo celebrado em 5 de Dezembro de 2002, no âmbito do CCT 

para o porto de Lisboa, vinha sendo respeitado pelas partes até que as 

Requerentes, de modo unilateral e arbitrário, deixaram de o cumprir e começaram a 

recorrer a mão-de-obra eventual para o desempenho de funções especializadas. 

Não se provou que o Sindicato, ora Requerido, e os trabalhadores portuários 

por ele representados reagiram à contratação de empresas de transportes, externas 
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ao sector, bem como de motoristas externos, para a realização de operações, bem 

como reagiram no que se refere a mão-de-obra eventual (trabalhadores do tipo C) 

que as Requerentes persistiram em contratar e utilizar na execução de funções 

especializadas. 

Não se provou que a 1ª Requerente sempre tenha destacado, com 

conhecimento e sem oposição do Sindicato ora Requerido, trabalhadores eventuais 

para o desempenho de funções especializadas. 

Não se provaram quaisquer outros factos com interesse para a decisão da 

causa, uma vez que os restantes factos alegados e não descritos como provados 

configuram simples conclusões ou constituem matéria de direito. 

xxx 

III.3 - A matéria de facto provada constante dos números 1 a 21 e 33 resulta 

das alegações das requerentes constantes do requerimento inicial e da falta de 

impugnação das mesmas por parte do requerido, cujas alegações vertidas na 

oposição não as infirmam ou até as confirmam, com excepção do que consta do nº 

15. 

Teve-se também em conta o teor dos documentos nº 1 a 6 juntos com o 

requerimento inicial (fls. 59 a 125) no que respeita aos números 1 e 2, bem como o 

teor dos documentos nº 7 e 8 juntos com o requerimento inicial (fls. 126 a 135) no 

que respeita aos números 5 a 10. 

Teve-se também em conta o depoimento das testemunhas Maria Ivone 

Hipólito de Borba Figueiredo, directora de operações da 1ª requerente, e Alexandre 

Manuel da Costa Freire Gonçalves, director de operações da 4ª e 5ª requerentes, 

quanto à matéria dos números 11 a 21. 

 Para prova da matéria dos números 22 a 28 a convicção do tribunal resulta do 

depoimento da testemunha Maria Ivone Hipólito de Borba Figueiredo, directora de 

operações da 1ª requerente, que explicou, com credibilidade, os efeitos da greve 

declarada para as situações específicas (alínea b) do pré-aviso) e as implicações 

que daí resultam em termos do desenrolar das operações do porto de Lisboa, bem 

como no que respeita à perda de clientela pelo porto de Lisboa. Quanto à perda de 
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facturação e de rendimentos da 1ª requerente (nº 28), teve-se também em conta o 

teor do documento nº 9 junto com o requerimento inicial (fls. 137).    

Para prova da matéria dos números 22 a 28, 41, 46 e 47 a convicção do 

tribunal resulta do depoimento da testemunha Maria Ivone Hipólito de Borba 

Figueiredo, directora de operações da 1ª requerente, que explicou, com 

credibilidade, os efeitos da greve declarada para as situações específicas (alínea b) 

do pré-aviso) e as implicações que daí resultam em termos do desenrolar das 

operações do porto de Lisboa. Quanto à perda de facturação e de rendimentos da 1ª 

requerente (nº 28), teve-se também em conta o teor do documento nº 9 junto com o 

requerimento inicial (fls. 137).    

Para prova da matéria dos números 29 a 32, 34 a 36, 40, 42 e 43 a convicção 

do tribunal resulta do depoimento da testemunha Alexandre Manuel da Costa Freire 

Gonçalves, director de operações da 4ª e 5ª requerentes, que deu conta, com 

credibilidade, das implicações e efeitos da greve declarada pelo requerido sobre as 

operações portuárias que envolvem as 4ª e 5ª requerentes, designadamente no que 

respeita aos prejuízos sofridos em resultado da greve. 

Para prova da matéria do número 37 a convicção do tribunal resulta do 

depoimento da testemunha Renato Miguel Mendão Martins, director de manutenção 

da 2ª requerente, que deu conta, com credibilidade, das implicações e efeitos da 

greve declarada pelo requerido sobre as operações portuárias que envolvem a 2ª, 

designadamente no que respeita aos prejuízos sofridos em resultado da greve. 

Para prova da matéria dos números 38, 39, 44 e 47 a convicção do tribunal 

resulta do depoimento da testemunha Helder Manuel Fernandes da Cruz, director 

comercial da 6ª requerente, que deu conta, com credibilidade, das implicações e 

efeitos da greve declarada pelo requerido sobre as operações portuárias que 

envolvem a 6ª requerente, designadamente no que respeita aos prejuízos sofridos 

em resultado da greve. 

Para prova da matéria do número 45 a convicção do tribunal resulta do 

depoimento da testemunha António Joaquim Ramos Jordão, responsável pelo 

terminal do Poço do Bispo da 3ª requerente, que deu conta, com credibilidade, das 
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implicações e efeitos da greve declarada pelo requerido sobre as operações 

portuárias que envolvem a 3ª requerente, designadamente no que respeita aos 

prejuízos sofridos em resultado da greve. 

A matéria de facto provada constante do número 49 baseou-se no teor dos 

documentos n.º 10 e 11, juntos com o requerimento inicial (fls. 139, 140, 142 e 143), 

e depoimento das testemunhas Alexandre Manuel da Costa Freire Gonçalves e 

Álvaro João Fernandes Fonseca, respectivamente, director de operações e director 

comercial das 4º e 5ª requerentes. 

A matéria de facto provada constante do número 50 baseou-se no teor dos 

documentos n.º 12 e 13, juntos com o requerimento inicial (fls. 145 a 149 e 151/152), 

e depoimento das testemunhas Alexandre Manuel da Costa Freire Gonçalves e 

Álvaro João Fernandes Fonseca, respectivamente, director de operações e director 

comercial das 4º e 5ª requerentes. 

A matéria de facto provada constante do número 51 baseou-se no teor do 

documento n.º 1, junto com a oposição (fls. 201 e 202). 

A matéria de facto provada constante do número 52 baseou-se no teor do 

documento n.º 2, junto com a oposição (fls. 203 a 205). 

A matéria de facto provada constante dos números 53 a 55 tem por base o 

teor dos depoimentos das testemunhas Ernesto José Ramos Gomes e Diogo Filipe 

de Sousa Lopes, trabalhadores portuários, que referiram o despedimento de 27 

trabalhadores em Janeiro e 29 em Junho pela 1ª Requerente, bem como a escassez 

de mão-de-obra por parte das requerentes para fazer face às necessidades, sendo 

que a matéria constante do nº 54 e a dispensa de 30 trabalhadores pela 1ª 

requerente em 28 de Junho de 2013 é também alegada no requerimento inicial. 

A matéria de facto provada constante dos números 56 e 57 tem por base o 

teor dos documentos aí referidos. 

xxx 

III.4 - Na sua essência, o procedimento cautelar é destinado a garantir, a 

quem o invoca, a titularidade do direito contra a ameaça ou risco que sobre ele paira 

e que é tão premente que a sua tutela não pode aguardar a decisão judicial. Tem, 
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assim, como escopo a adopção de medidas provisórias que permitam remover 

ameaças sobre o direito, enquanto a questão não é definitivamente decidida. 

Os procedimentos cautelares constituem, portanto, mecanismos 

jurisdicionalizados expeditos e eficazes que visam e permitem assegurar os 

resultados práticos da acção, evitar prejuízos graves ou antecipar a realização do 

direito, de forma a obter-se a conciliação, na medida do possível, entre o interesse 

da celeridade e o da segurança jurídica. 

Surgem como meios juridico-processuais que têm como função evitar que se 

realizem actos que impeçam ou dificultem a satisfação da pretensão, o que se 

consegue mediante uma incidência na esfera jurídica do demandado adequada e 

suficiente para produzir esse efeito (cfr. Abrantes Geraldes, Temas da Reforma do 

Processo Civil, III vol., 2ª ed., pgs. 34 e sgs.).  

Reconduzem-se, no fundo, ao expediente processual que, "através dum 

processo mais simples e rápido (summaria cognitio) mas, por isso mesmo, menos 

seguro, faculta que o tribunal possa decretar uma composição provisória do litígio, 

que permita esperar pela composição definitiva, demonstrada que esteja uma 

probabilidade séria da existência do direito" (Castro Mendes, Direito Processual 

Civil, 1980, I vol., pág. 287). 

O procedimento cautelar caracteriza-se pela sua instrumentalidade, i.e., 

dependência da acção principal; provisoriedade, pois não está em causa a resolução 

definitiva de um litígio; e sumariedade, porque implica uma summaria cognitio da 

situação através de um procedimento simplificado e rápido (v. Miguel Teixeira de 

Sousa, Estudos sobre o novo processo civil, Lex, 1997, pág. 228 a 231). 

A procedência das providências cautelares depende sempre de dois géneros 

de requisitos ou fundamentos: a probabilidade séria da existência de um direito -

fummus bonni juris - e o perigo da sua insatisfação, traduzido no fundado receio de 

lesão grave ou dificilmente reparável do seu direito - periculum in mora - cfr. art.ºs 

381º, nº 1, 384º, nº 1 e 387º, nº 1 do Código de Processo Civil, aplicáveis ex vi do 

art.º 32º, nº 1 do C. P. Trabalho. 
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Verificados tais requisitos, o tribunal decretará a providência desde que o 

prejuízo causado ou a causar ao requerido não exceda aquele que o requerente, por 

sua vez, pretende evitar, numa perspectiva de instrumentalidade hipotética, ou seja, 

na consideração de que a composição final e definitiva do litígio no processo 

respectivo possa vir a ser favorável ao requerente. 

No caso presente, no que respeita ao primeiro requisito - a probabilidade séria 

da existência do direito -, verifica-se, face às alegações acima transcritas, que o 

direito invocado como ameaçado pelas requerentes consubstancia-se na ilicitude do 

direito à greve declarada pelo requerido, na parte que pretendem ver cancelada, 

alegando que a greve nas concretas condições do pré-aviso é ilícita porque se 

traduz numa violação do direito de igualdade entre trabalhadores portuários e não 

portuários (art.º 132ª), viola o princípio constitucional da liberdade de iniciativa 

privada (art.º 134º), traduz-se numa inadmissível limitação à liberdade de trabalho e 

escolha da profissão (art.º 137º), extravasa os limites impostos pela boa fé (art.º 

147º) e configura uma situação de abuso de direito (art.º 148º). 

O direito de greve encontra-se consagrado no art.º 57º da Constituição da 

República, no capítulo dos direitos, liberdades e garantias (Título II, Capítulo I), 

sendo a redacção daquela disposição legal a seguinte: 

“1 – É garantido o direito à greve. 

2 – Compete aos trabalhadores definir o âmbito de interesses a defender 

através da greve, não podendo a lei limitar esse âmbito. 

3 – A lei define as condições de prestação, durante a greve, de serviços 

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

de serviços mínimos indispensáveis para ocorrer à satisfação de necessidades 

sociais impreteríveis. 

4 – É proibido o lock-out” 

Actualmente, na lei ordinária, a regulamentação do direito à greve está 

prevista artigos 530º a 545º do Código do Trabalho, conferindo-se às associações 

sindicais e aos trabalhadores o direito de estabelecerem o âmbito laboral, o âmbito 



 
Tribunal do Trabalho de Lisboa 

1º Juízo - 1ª Secção 
Rua Febo Moniz, 27 B - 1150-052 Lisboa 

Telef: 218114000   Fax: 218114099 Mail: lisboa.tt@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 2778/13.2TTLSB 
 

61 

 

temporal e o âmbito dos objectivos que se pretendem prosseguir ou obter em 

matéria de interesses a defender através da greve. 

A greve define-se de forma singela e tradicional como uma abstenção ao 

trabalho, ou seja, uma recusa deliberada, por um conjunto de trabalhadores, inserida 

num conflito colectivo e com vista a atingir determinado objectivo, maxime 

reivindicação de melhores condições de trabalho, incluindo salariais.  

Esta simplicidade é contudo aparente, pois a greve pode assumir 

comportamentos muito diversos, originado doutrina e jurisprudência não consensual, 

que opera com conceitos como os de greves próprias e impróprias, greve típicas e 

atípicas, greves de maior prejuízo, entre outros, sendo que fomos buscar estes por 

serem aqueles que a ré entendeu estarem em causa nos autos. 

Seguindo os ensinamentos da Prof. Maria do Rosário Palma Ramalho, in 

Tratado do Direito do Trabalho, Parte III, 2012, fls. 401 e seguintes, entende-se que 

a problemática da legalidade ou ilegalidade de uma determinada greve há-se 

resolver-se por recurso à noção comum de greve e ao seu regime jurídico, sendo 

que de ambos resulta que a greve pressupõe uma abstenção ao trabalho. 

Assim sendo, é de excluir do conceito de greve todos os comportamentos não 

abstensivos, como o são a greve de zelo (cumprimento lento da prestação de modo 

a atrasar o trabalho e cumprimento de prazos/entregas), as greves a deveres 

acessórios (ex. urbanidade), as greves parciais em que os trabalhadores cumprem 

só uma parte da prestação.  

Tais comportamentos correspondem verdadeiramente a um cumprimento 

defeituoso da prestação, mas não são comportamentos de greve porque não há 

abstenção ao trabalho e embora causem prejuízo ao empregador não levam à 

correspondente perda salarial própria da greve. 

Porém, no caso concreto dos autos, o teor da al. b) do pré-aviso de greve em 

causa que as requerentes reputam de ilegal ou ilícita reporta-se a um conflito laboral 

inserido no âmbito das especificas relações colectivas do trabalho portuário 

abrangido pelo CCT aplicável celebrado entre as requerentes (através das entidades 

representativas) e o requerido, não se afigurando que a greve em causa, em 
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primeira análise, tal como é próprio de uma providência cautelar, se deva reputar de 

ilegal. 

Na verdade, a situação específica da greve prevista no pré-aviso em causa 

nos dias em que operou (dias 25 e 26 de Junho e 2 de Julho) produziu os efeitos 

típicos próprios de uma greve, mediante a abstenção da prestação do trabalho por 

parte dos trabalhadores abrangidos e que a ela aderiram, com todas as implicações 

legais daí decorrentes. 

A situação específica da greve prevista no pré-aviso em causa e que as 

requerentes reputam de ilícita, apesar de declarada mediante condição, resulta 

perfeitamente explícita, sendo a sua verificação perfeitamente apreendida 

previamente pelas requerentes, tanto que as mesmas até evitaram a ocorrência de 

novos dias de greve por efeito do não preenchimento das condições previstas no 

aludido pré-aviso. 

Resultou provado que os efeitos concretos resultantes da greve em causa são 

complexos e causadores de prejuízos elevados, sérios e graves, mas é fora de 

dúvida que tal greve se insere no âmbito do conflito laboral entre as requerentes e o 

requerido, como atestam os motivos explícitos do pré-aviso, não se afigurando que a 

mesma deva ser entendida como ilegal porque visou obter alguns dos efeitos 

pretendidos pelos grevistas mesmo sem a ocorrência da greve em concreto. 

Com efeito, contrariamente às alegações das requerentes, entende-se que o 

direito da greve não se encontrada legalmente condicionado por nenhum critério de 

proporcionalidade, pois, ao invés, a lei indicia mesmo a recusa deste equilíbrio, 

proibindo a paridade do lock-out e vedando a substituição de grevistas (535º e 544º 

do CT). 

Assim, apesar dos prejuízos invocados e provados pelas requerentes, não se 

afigura que exista abuso de direito de greve, nem que haja violação dos preceitos 

legais apontados pelas requerentes, afigurando-se que a parte da greve em causa, 

reputada de ilegal pelas requerentes, ainda se encontra dentro dos limites legais de 

exercício do direito à greve, tal como previsto na CRP. 
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Nesta conformidade, impõe-se a conclusão de que não ocorre a verificação 

do primeiro dos requisitos acima indicados para o deferimento da providência, ou 

seja, não se verifica a probabilidade séria da existência do direito invocado pelas 

requerentes, o que implica o indeferimento da presente providência cautelar, visto 

que os requisitos acima apontados são de verificação cumulativa. 

xxx 

IV - Pelo exposto, indefiro a presente providência cautelar comum interposta 

pelas requerentes. 

Custas pelas requerentes. 

Fixo o valor da causa em 30.000,01 € (art.º 314º, nº 1 e 4 e art.º 313º, nº 3 do 

C. P. Civil). 

Notifique e registe. 

Lisboa, 16 de Agosto de 2013 (após 18,00 horas). 
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