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1. Considerando o que foi debatido nas aulas relativamente á temática dos direitos 

laborais, refira-se, criticamente, ás questões de natureza diversa que se associam ao 

exercício do direito á greve (ex.: pré-aviso, preparação de serviços mínimos, 

consequências diversas…). 

 

 

 

Pré-aviso: A greve é comunicada por um pré-aviso, sempre por escrito ou através dos 

órgãos de comunicação social, dirigida à entidade empregadora ou associação 

patronal e ao Ministério do Trabalho. 

 

 

 

Preparação de Serviços mínimos: Os trabalhadores poderão ser obrigados a assegurar 

a prestação de serviços mínimos indispensáveis. 

Mas estes serviços têm que ser estudados e determinados em 

concreto. 

 Correios e telecomunicações. 

 Serviços médicos, hospitalares e medicamentosos. 

 Bombeiros e Serviços de salubridade pública, 

funerários. 

 Abastecimento de água, energia, combustíveis e minas. 

 Transportes de passageiros, animais e géneros alimentares deterioráveis e 

outros bens essenciais à economia nacional ( portos, aeroportos, estações de  

caminho de ferro e camionagem, cargas e descargas). 

 

 

 Podem existir consequências graves em relação a greve. Temos o exemplo da TAP, 

quando fazem greve eles são obrigados a prestar os serviços mínimos mas como são 

muito menos trabalhadores não vai haver tantos voos, que vai dar muito prejuízo a 

própria empresa como por exemplo o gasóleo de um avião se não for usado estraga-se 

e vai dar consequências aos clientes porque vão querer apanhar o avião e já não vão 

poder partir nesse dia. 
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2. “Constituem deveres do trabalhador, entre outros, a pontualidade, a assiduidade e 

o zelo profissional”. 

Explique em que consiste, consensualmente, o “zelo profissional” e refira de que forma 

e/ou a que nível cumpre (ou não) tal dever. 

O dever de zelo e aplicação profissional implica que o exercício de funções seja feito com 

eficiência e correcção. E, funcionário eficiente e aquele que é eficaz, que produz, sendo 

correcto o funcionário que actua de acordo com o seu dever, tendo uma actuação isenta de 

erros designadamente, não é eficiente o funcionário que actua com demasiadas delongas ou 

atrasos que prejudicam, a actuação da Administração, já que, devendo ponderar com atenção 

e cuidado o que faz, não lhe é licito demorar os assuntos em que intervém, para alem do 

estritamente necessário. 

 

 

 

 

3. “Flexigurança”… 

Apresente, fundamentalmente, a sua perspectiva relativamente a flexigurança. 

Para mim a Flexigurança não é um boa politica mas ao mesmo tempo acaba por 

ajudar, quando eu digo que não é boa politica é porque caso o patrão nos contrate já 

sabe que se não gostar de nós pode despedir-nos sem qualquer indemnização mas 

também nos pode ajudar, assim conseguimos arranjar mais rapidamente emprego 

porque os despedimentos são tão fáceis  que os patrões aceitam qualquer um. 

Preferia que não existisse isto porque assim tirávamos os requisitos para o emprego 

em caso e ficaríamos logo a efectivos sem medos de poder ser despedido a qualquer 

momento. 
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Auto-Avaliação 

Acho que o trabalho me deu bastantes conhecimentos a nível profissional no qual acho 

que todos devemos de saber, tive problemas em compreender as perguntas dadas pelo 

professor mas com isto não quer dizer que o problema seja seu mas sim meu em 

interpretar o “português”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


