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A 1 de Janeiro de 2009 entrou em vigor em Portugal o Regime do Contrato de Trabalho em 
Funções públicas que introduziu a contratação colectiva para os trabalhadores em funções 
públicas. 
 
Este regime, pese embora com um âmbito de matérias mais limitado que a contratação 
colectiva no sector privado, foi anunciado como um avanço significativo na regulação das 
relações laborais para a Administração Pública, mas desde o princípio se deparou com um 
obstáculo à sua concretização, particularmente nos Acordos Colectivos de Entidade 
Empregadora Pública (ACEEP) no âmbito da Administração Local. 
 
Com efeito, o Governo exigiu sempre a sua participação e intervenção no âmbito dos 
processos de contratação colectiva na Administração Local, tentando impor temas e regras 
independentemente da vontade de autarquias e sindicatos, ignorando quer a Constituição da 
República Portuguesa que estabelece o princípio da Autonomia do Poder Local quer a Carta 
Europeia da Autonomia Local, do conselho da Europa, quer a Convenção 151 da 
Organização Internacional do Trabalho que o obriga a promover a contratação colectiva na 
Administração Pública. 
 
Sucessivamente, todos os ACEEP negociados entre autarquias e sindicatos esbarraram no 
bloqueio do Governo à sua publicação, situação que se veio a complicar ainda mais em 2013. 
 
Com efeito, o Governo português embarcando nas piores políticas de austeridade cega que 
afligiram toda a União Europeia, quis impor o aumento do horário de trabalho na 
Administração Pública, retrocedendo das 35 horas semanais para as 40 horas, apenas para 
ver o Tribunal Constitucional Português afirmar que tal só seria possível se fosse possível 
diminuir esse período por intermédio da contratação colectiva, que constitui afinal um dos 
pilares essenciais de um Estado Democrático 
 
Assim, entre Agosto de 2013 e a presente data, os sindicatos e as autarquias desdobraram-
se em esforços, tendo negociado e assinado mais de 500 acordos prevendo as 35 horas 
semanais entre outras questões essências na regulamentação dos horários de trabalho nas 
autarquias locais. 
 
Desde o primeiro momento o governo tudo fez para impedir a publicação destes acordos. 
Primeiro exigindo a participação do Secretário de Estado da Administração Pública em todos 
eles e depois recusando a publicação em Diário da República dos acordos livremente 
negociados e assinados entre as partes legítimas, procurando assim impedir a entrada em 
vigor das 35 horas semanais nas autarquias locais, ao mesmo tempo que tentava por todos 
os meios não apenas aumentar o horário de trabalho dos trabalhadores em funções públicas 
mas também desregulá-lo completamente através de adaptabilidades e bancos de horas. 
 
Confrontado com a indignação de sindicatos e autarquias, em Fevereiro de 2014 o Governo 
pediu um parecer à Procuradoria-Geral da República sobre a legitimidade da sua participação, 
congelando simultaneamente todos os processos. 
 
Este parecer, emitido em Maio deste ano, só veio a ser revelado já em finais de Setembro, 
em mais uma manobra dilatória para manter o bloqueio à contratação colectiva na 
Administração Local. 



 

 
Merecendo as maiores críticas quer dos sindicatos quer das autarquias, este parecer, 
admitindo a intervenção do governo, impôs-lhe um conjunto de limitações em defesa da 
autonomia do Poder Local. 
 
Nem um mês passado, o Governo devolve todos os acordos às autarquias exigindo o 
recomeçar do zero de todos os processos, ignorando simultaneamente todas as obrigações 
impostas pelo parecer que ele próprio pediu. 
 
Hoje, estes mais de 500 acordos continuam a aguardar o fim do bloqueio imposto por um 
Governo que tudo faz para limitar o direito à contratação colectiva e a autonomia do Poder 
Local democrático. 
 
Esta é uma situação inaceitável num Estado Democrático que nos merece as maiores críticas. 
A contratação colectiva e a autonomia local são dois instrumentos de progresso social em 
qualquer país democrático que exigem o seu respeito por todos. 
 
Perante o sucessivo bloqueio à contratação colectiva na Administração Local pelo Governo 
português, o Comité Executivo da Federação de Sindicatos Europeus de Serviços Públicos 
exige ao Governo português: 
 

 O pleno respeito pelo direito dos sindicatos e dos trabalhadores à contratação 
colectiva; 

 

 O pleno respeito pelas normas constitucionais e legais, internas e internacionais, à 
autonomia local; 

 

 A publicação imediata de todos os acordos negociados entre os sindicatos e as 
autarquias locais, pondo fim ao inaceitável bloqueio da contratação colectiva na 
Administração Local em Portugal. 

 

 
 
Bruxelas, 4 de Novembro de 2014 
 


