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Lisboa, 11 de março de 2021 

Correio Postal Registado 

Decreto-Lei n.º 10-A/2021, de 2 de fevereiro 

 

 Exmo. Senhor 

 Secretário-Geral, 

 O vigente Decreto-Lei n.º 10-A/2021, de 2 de fevereiro, veio estabelecer “(...) 

mecanismos excecionais de gestão de profissionais de saúde para realização de atividade 

assistencial, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, nos serviços e estabelecimentos de 

saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS).” (artigo 1.º). 

 Do articulado normativo em apreço cumpre destacar, para o que aqui importa, 

as disposições constantes dos artigos 3.º (remuneração do trabalho suplementar), 5.º 

(contratação excecional de médicos), 6.º (contratação de médicos aposentados), 8.º (remuneração 

de trabalho por turnos), 10.º (alteração do período normal de trabalho) e 12.º (designação de 

delegados de saúde). 

 Tais preceitos integram, formal e materialmente, a chamada legislação do 

trabalho. 

 A participação na elaboração da legislação do trabalho, prevista na alínea a) do 

n.º 2 do artigo 56.º da Constituição da República Portuguesa (CRP), constitui um direito 

fundamental dos trabalhadores e das associações sindicais, integrante do catálogo dos 

direitos, liberdades e garantias consagradas no Título II da Lei Fundamental. 

SINDICATO DOS MÉDICOS DA ZONA SUL 
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 A suspensão do exercício de tal direito, por determinação de qualquer órgão de 

soberania, só pode ter lugar em caso de estado de sítio ou de estado de emergência 

(artigo 19.º, n.º 1, da CRP). 

 Sendo que a declaração do estado de emergência tem de conter, de modo 

expresso, “(...) a especificação dos direitos, liberdades e garantias cujo exercício fica suspenso 

(...)” (artigo 19.º, n.º 5, da CRP). 

 Ora, 

 À data da aprovação, em Conselho de Ministros, no dia 28 de janeiro de 2021, do 

citado Decreto-Lei n.º 10-A/2021, vigorava o estado de emergência a que se reporta o 

Decreto do Presidente da República n.º 6-B/2021, de 13 de janeiro, por referência ao 

período compreendido entre as 00h00 do dia 16 de janeiro de 2021 e as 23h59 do dia 30 

de janeiro de 2021.  

 Da simples leitura do n.º 3 do artigo 4.º do citado Decreto do Presidente da 

República n.º 6-B/2021 – referente aos “Direitos dos trabalhadores” - extrai-se, sem esforço, 

que o exercício do mencionado direito de participação, das associações sindicais, na 

elaboração da legislação do trabalho, não foi objeto de qualquer suspensão, total ou 

parcial. 

 Ao contrário do que sucedeu no âmbito do estado de emergência renovado pelo 

Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020, de 2 de abril, por referência ao 

período compreendido entre as 00h00 do dia 3 de abril de 2020 e as 23h59 do dia 17 de 

abril de 2020, em que se consagrou, expressamente, que “Fica suspenso o direito das (...) 

associações sindicais e (...) de participação na elaboração da legislação do trabalho, na medida em 

que o exercício de tal direito possa representar demora na entrada em vigor de medidas legislativas 

urgentes para os efeitos previstos neste Decreto. (...).” (artigo 4.º, n.º 3, alínea c)).  

 O mesmo sucedeu, ainda, no âmbito do estado de emergência renovado pelo 

Decreto do Presidente da República n.º 20-A/2020, de 17 de abril, por referência ao 

período compreendido entre as 00h00 do dia 18 de abril de 2020 e as 23h59 do dia 2 de 

maio de 2020, em que se consagrou, expressamente, que “Fica parcialmente suspenso o 

direito dos seguintes direitos: (...) O direito das (...) associações sindicais e (...) de participação na 

elaboração da legislação do trabalho, na medida em que o exercício de tal direito possa representar 

demora na entrada em vigor de medidas legislativas urgentes para os efeitos previstos neste 

Decreto, pode ser limitado nos prazos e condições de consulta. (...).” (artigo 4.º, n.º 3, alínea c)). 
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 Pelo contrário, 

 Conforme se disse já e ora se reitera, a suspensão de exercício de tal direito de 

participação na elaboração da legislação do trabalho não consta do Decreto do 

Presidente da República n.º 6-B/2021, de 13 de janeiro, pelo que o referido direito 

fundamental, por referência ao estado de emergência compreendido entre as 00h00 do 

dia 16 de janeiro de 2021 e as 23h59 do dia 30 de janeiro de 2021, permaneceu 

inteiramente válido e eficaz, sem limitação alguma do seu conteúdo e condições de 

exercício. 

Todavia, 

Resulta do preâmbulo do Decreto-Lei n.º 10-A/2021, de 2 de fevereiro, que o 

Governo preteriu o exercício, pelas associações sindicais representativas dos 

profissionais de saúde, do citado direito de participação na elaboração do diploma, a 

descoberto, salvo melhor opinião, de qualquer suporte legal legitimador de tal omissão. 

Em face do exposto,  

O Sindicato dos Médicos da Zona Sul, por si e em defesa coletiva dos direitos e 

interesses, legalmente protegidos, dos trabalhadores médicos, seus associados, em 

especial dos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 10-A/2021, de 2 de fevereiro, solicita a V. 

Exa. se digne informar e esclarecer quais os fundamentos, de facto e de direito, que 

permitem justificar a preterição do exercício, na situação em apreço, do seu direito de 

participação na elaboração daquele diploma legal. 

 

O Presidente da Direção 

 

Mário Jorge Neves 


