INFORMATIVO nº 4
GREVE GERAL

- QUAIS AS CONSEQUÊNCIAS DE FAZER GREVE?
No contrato de trabalho - A greve suspende o contrato de trabalho, pelo que o trabalhador deixa
de estar obrigado pelos deveres de subordinação e assiduidade (art.º 536º do Código do Trabalho),
perdendo apenas o direito à retribuição e ao subsídio de refeição. Mantêm-se, também, os
direitos previstos em legislação de segurança social e as prestações devidas por acidente de
trabalho ou doença profissional.
Na antiguidade - O tempo de greve conta para efeitos de antiguidade, não sendo o trabalhador
prejudicado na sua progressão na carreira (art.º 536º do Código do Trabalho).
- É POSSIVEL CONTRATAR TEMPORARIAMENTE TRABALHADORES/AS PARA SUBSTITUIÇÃO DE
GREVISTAS? Não.
A entidade patronal não pode, durante a greve, substituir grevistas nem admitir novos
trabalhadores para esse fim. A tarefa a cargo de trabalhador em greve, não pode, durante o
período em que esta durar, ser realizada por empresa contratada para esse fim, salvo se não
estiverem asseguradas as necessidades sociais impreteríveis ou a segurança e manutenção do
equipamento e instalações (art.º 535º do Código do Trabalho).
- QUAL O PAPEL A DESENVOLVER PELOS PIQUETES DE GREVE?
Os piquetes de greve são organizados pelas associações sindicais para desenvolver actividades que
contribuam para persuadir, por meios pacíficos, os trabalhadores a aderirem à greve (art.º 533º do
Código do Trabalho). Os membros dos piquetes de greve devem estar devidamente identificados
(uso de cartões, coletes ou qualquer outro elemento que os identifique). É lícito que os piquetes
de greve estejam na entrada das instalações ou mesmo no interior destas, desde que não ofendam
ou coloquem entraves à liberdade dos não aderentes (Parecer da Procuradoria Geral da República
de 29 de Junho de 1978)
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