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 Para conhecimento de todos os serviços e 
organismos dependentes do Ministério da 
Saúde 

 

ASSUNTO: Procedimentos de apuramento de dados de adesão de greves na Função 
Pública. 

 

Vem esta Secretaria-Geral informar que, na sequência do Despacho Interno n.º 343/11, do Ministro 

de Estado e das Finanças, de 20 de Outubro de 2011, que segue em anexo, foram implementados 

novos procedimentos de apuramento de dados de adesão de greves da Função Pública. 

Mais se informa que se mantém o procedimento de carregamento da base de dados disponibilizada 

pela Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) em www.dgaep.gov.pt. Para 

tal devem ser seguidas as orientações e utilizadas as credenciais de acesso (login e password) já 

disponibilizadas por aquela direcção-geral.   

A inserção dos dados deve respeitar o disposto no referido despacho do Ministro de Estado e das 

Finanças, de 20 de Outubro de 2011, com o primeiro carregamento a ser efectuado até às 11 horas 

e 30 minutos e o segundo carregamento até às 16 horas. Os estabelecimentos do Ministério da 

Saúde com horários iniciados após as 16 horas devem inserir aos dados até às 12 horas do dia 

seguinte. 

De acordo com orientações anteriormente emitidas, todos os estabelecimentos hospitalares, 

incluindo os hospitais com estatuto de entidade empresarial do Estado (EPE), devem proceder ao 

carregamento dos dados de adesão relativos aos trabalhadores ao seu serviço.  
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Mais solicitamos que, no sentido de garantir as melhores condições para o efectivo carregamento 

de dados em cumprimento dos referidos horários, no respeito do legítimo exercício do direito à 

greve de todos e cada um dos trabalhadores, seja designado um responsável por estas actividades 

sugerindo ainda a afectação, no mínimo, de dois trabalhadores para o efeito. 

 

A Secretária-Geral Adjunta 

em substituição do Secretário-Geral 

 

 

Sandra Cavaca 
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DESPACHO INTERNO Nº 343/11/MEF 

 

 

Com a ocorrência de greves regularmente convocadas pelas associações sindicais 
representativas dos trabalhadores da Administração Pública, tem-se constatado uma 
sistemática disparidade entre os dados tornados públicos pelo Governo e os dados divulgados 
pelas associações sindicais sobre o número de trabalhadores que, exercendo os seus direitos, a 
elas aderem. 

Considerando que Ministério das Finanças tem por missão definir e conduzir a política 
financeira do Estado e as políticas para a Administração Pública nos termos do disposto no 
artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 86-A/2011, de 12 de Julho, importa adoptar procedimentos que 
assegurem a transparência do processo de apuramento dos dados e que garantam a sua 
veracidade e credibilidade. 

Assim, nos termos d o disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 86-A/2011, de 12 de Julho, 
determino o seguinte: 

1. Os dirigentes e titulares dos órgãos máximos dos serviços da administração directa e 
indirecta do Estado, incluindo as instituições de ensino superior, as escolas dos ensinos básico 
e secundário, os estabelecimentos e serviços de saúde e as entidades públicas empresariais, 
adiante designados por serviços e entidades, procedem ao apuramento e divulgação dos dados 
sobre as greves na Administração Pública, nos termos do presente despacho, 
independentemente do vínculo dos trabalhadores ao seu serviço. 

2. Os serviços e entidades inscrevem, on-line, na base de dados gerida pela Direcção-Geral da 
Administração e do Emprego Público (DGAEP), os dados sobre o número total de 
trabalhadores e o número total de trabalhadores ausentes por motivo de greve, nos termos da 
legislação aplicável, bem como o número de serviços encerrados pelo mesmo motivo, 
permitindo a elaboração automática de mapas e relatórios sectoriais e globais. 

3. Os serviços e entidades, sem prejuízo do disposto no número seguinte, carregam a base de 
dados referida no número anterior através do preenchimento de formulário electrónico 
disponível em www.dgaep.gov.pt, até às 11 horas e 30 minutos de cada dia de greve, devendo 
esta informação ser actualizada até às 16 horas do mesmo dia. 

4. Para o preenchimento do formulário previsto no número anterior, a Direcção-Geral de 
Recursos Humanos da Educação (DGRHE) do Ministério da Educação e Ciência centraliza e 
carrega os dados das escolas dos ensinos básico e secundário. 
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5. A DGAEP emite um mapa global e mapas por ministério, a disponibilizar no portal do 
Governo (www.portugal.gov.pt), no mesmo dia até às 12 horas e 45 minutos e novamente até 
às 18 horas, permitindo a sua acessibilidade a toda e qualquer pessoa, incluindo o imediato 
envio aos órgãos de comunicação social, quando solicitado. 

No portal da DGAEP - www.dgaep.gov.pt  - estará disponível a mesma informação, por 
ministério/entidade. 

6. As regras referidas nos números anteriores são objecto de adaptação aos serviços e 
entidades que tenham adoptado modalidades de horários de trabalho diferenciados, 
designadamente os regimes de trabalho por turnos, de escala ou outros relacionados com 
laboração contínua, para que os dados relativos aos trabalhadores ausentes por motivo de 
greve incluam os diferentes períodos de trabalho abrangidos pelo respectivo pré-aviso. 

7. A DGAEP elabora e disponibiliza em www.dgaep.gov.pt as instruções necessárias ao 
preenchimento do formulário electrónico previsto. 

8. Os dirigentes máximos dos serviços e entidades comunicam à Direcção-Geral do 
Orçamento, até ao último dia do mês em que o processamento de vencimentos deve reflectir 
os descontos por ausência por motivo de greve, o número de trabalhadores com descontos 
efectuados. 

9. Sempre que seja participado à inspecção-geral de qualquer ministério ou à Inspecção-Geral 
de Finanças o incumprimento do disposto nos n.os 2 a 4 e 8 do presente despacho, seja 
desencadeado, de imediato, processo de averiguações de carácter urgente. 

 

Lisboa, 20 de Outubro de 2011. 

 

O Ministro de Estado e das Finanças 

 

 

(Vítor Louçã Rabaça Gaspar) 
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