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Lista de questões de consulta 

 

I. Questões sobre o presente “Documento de consulta” 

As perguntas abaixo listadas são de escolha única, ou seja, é permitida apenas a escolha 

de uma resposta, com excepção das indicadas com permissão de escolha múltipla. Para as 

perguntas de escolha múltipla, serão consideradas como “Sem opinião” na estatistica quando 

sejam assinaladas simultâneamente a coluna “Sem opinião” e outra ou outras respostas. 

Além disso, pode apresentar as suas opiniões ou sugestões detalhadas na página 

complementar. 

Agradece-se pelo tempo dispensado e pelas suas opiniões valiosas! 

 

1. Relativamente ao âmbito de aplicação da “Lei Sindical”, pretendemos manter as 

actuais disposições legais sobre a participação ou a constituição de associações 

sindicais, bem como o exercício do direito de associação sindical por parte dos agentes 

das Forças e Serviços de Segurança, ou seja, a “Lei Sindical” não será aplicada a esse 

pessoal. Ademais, o funcionamento normal dos serviços públicos, médicos e básicos à 

população assume importância relevante para garantir a estabilidade social e a 

segurança da vida dos residentes.  

Qual o grupo de trabalhadores, abaixo indicado, que acha que deve ficar sujeito à 

regulamentação do exercício do direito de associação sindical? (É permitida a escolha 

múltipla)  

 
 
 
 
 
 

 Trabalhadores da Administração Pública 

 Pessoal médico e de enfermagem 

 

 

Trabalhadores de instituições de serviço público (abastecimento de água, electricidade 

e infraestruturas de comunicação) 

 Trabalhadores de instituições de serviços públicos de transporte colectivo 

 Sem opinião 
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2. Disposições relativas à inscrição para a constituição de associações sindicais  

2.1 A vontade dos trabalhadores de constituir associação sindical deve ser considerada 

importante, pelo que foi sugerido neste Documento de consulta que os grupos que 

pretendem organizar associação sindical  devem apresentar o respectivo pedido de 

inscrição junto dos serviços competentes, no prazo de 30 dias a contar da data da 

constituição por deliberação dos seus sócios, concorda com esta sugestão?  

  Concordo   Não concordo, porque:  

  Sem opinião 

2.2 Para que a associação sindical possa reflectir a vontade colectiva dos seus membros, 

é adequado que seja regulamentado o número mínimo de pessoas que assina o 

documento de pedido de inscrição para constituir uma associação sindical. Por isso, foi 

sugerido neste Documento de consulta que o pedido de inscrição seja assinado por, pelo 

menos, sete pessoas, concorda com esta sugestão?  

  Concordo   Não concordo, porque:  

  Sem opinião 

3. Tipos de associações sindicais 

3.1 Quanto à criação dos tipos de associações sindicais, foi sugerida neste Documento 

de consulta a classificação das associações sindicais nos seguintes três tipos: 

“associação sindical dos sectores”, “associação sindical das profissões”, “associação 

sindical das empresas”, concorda com esta sugestão? 

  Concordo   Não concordo, porque:  

  Sem opinião 

3.2 Foi sugerido neste Documento de consulta que cada empresa só pode constituir uma 

“associação sindical das empresas”, concorda com esta sugestão?  

  Concordo   Não concordo, porque:  

  Sem opinião 
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3.3 Tendo em conta a capacidade de aceitação das pequenas e médias empresas, foi 

sugerido neste Documento de consulta que a empresa só pode constituir a “associação 

sindical das empresas” quando tiver ao seu serviço um determinado número de 

trabalhadores, concorda com esta sugestão? 

  Concordo   Não concordo, porque:  

  Sem opinião 

4. Os titulares ou os administradores das associações sindicais devem preencher 

requisitos específicos:  

4.1 Os titulares ou os administradores de todas as associações sindicais, 

independentemente do seu tipo, estão possibilitados de exercer o acto jurídico em 

representação da sua associação, pelo que foi sugerido neste Documento de consulta 

que estes devem reunir, pelo menos, os requisitos da maior idade e da plena capacidade 

do exercício, concorda com esta sugestão? 

  Concordo   Não concordo, porque:  

  Sem opinião 

4.2 Concorda que seja necessário que essas pessoas devam ainda reunir outros 

requisitos para além da maior idade e da plena capacidade do exercício acima referido, 

como por exemplo a necessidade de ter conexões com empresas, sectores ou profissões 

relativas a associações sindicais? 

  Concordo   Não concordo, porque:  

  Sem opinião 

4.3 No caso das “associações sindicais das empresas”, para não obstruir a luta pelos 

direitos e interesses laborais dos membros, foi sugerido neste Documento de consulta 

que os titulares ou administradores devem ainda preencher os requisitos relativos à 

identidade, não podendo sobretudo ser o representante da gerência nomeado pela 

empresa, nem ser cônjuge do responsável da empresa ou manter uma relação de 

parentesco ou afinidade em determinado grau, concorda com esta sugestão? 

  Concordo   Não concordo, porque:  

  Sem opinião 
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5. Quais são as competências que acha que devem ser cometidas ao sindicato? (É 

permitida a escolha múltipla) 

 
 
 
 
 
 
 
  

Negociar com os empregadores ou os representantes dos empregadores as 
condições laborais e os assuntos relativos à segurança e saúde ocupacional e dar 
opiniões 
Prestar apoio no tratamento dos conflitos laborais 
Pronunciar-se sobre a produção de legislações laborais 
Promover a harmonia na sociedade 
Providenciar serviços de formação profissional 
Prestar serviços sociais 

  Sem opinião 

6. Para assegurar que a adesão das associações a organizações internacionais e a 

participação nas suas actividades estejam em conformidade com a sua finalidade, 

evitando o seu desvio e até o surgimento de situações que ameaçam a segurança do 

Estado, foi sugerido neste Documento de consulta que fosse necessária a fiscalização 

da respectiva matéria, concorda com esta sugestão? 

  Concordo   Não concordo, porque:  

  Sem opinião 

7. Foi sugerido neste Documento de consulta que as associações sindicais devem 

apresentar anualmente as contas e a demonstração financeira aos serviços 

competentes, para que estes fiscalizem a obtenção e a utilização do seu financiamento, 

concorda com esta sugestão? 

  Concordo   Não concordo, porque:  

  Sem opinião 
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8. Quais são as garantias que acha que devem ser abrangidas em relação à organização 

e à participação do trabalhador em associações sindicais? (é permitida escolha 

múltipla) 

 Proibição de o empregador impedir ou obstruir, de qualquer forma, a constituição ou a 

participação dos trabalhadores em associações sindicais; 

 Proibição de o empregador praticar actos discriminatórios ou outros actos que 

prejudiquem os direitos e interesses do trabalhador, por este organizar ou participar em 

actividades sindicais; 

 Na premissa do cumprimento do disposto na lei, é dada a possibilidade do trabalhador 

pedir dispensa para o cumprimento das suas funções como administrador ou 

representante da associação sindical; 

 Sem opinião 

9. Requisitos relativos à qualificação para a negociação dos diferentes tipos de 

associações sindicais e sua representatividade: 

9.1 No respeitante à questão da qualificação para a negociação das “associações 

sindicais dos sectores” e sua representatividade, qual deve ser a percentagem do 

número de sócios que trabalham numa empresa em relação ao número total de 

trabalhadores daquela empresa para estarem qualificados para representar os sócios 

na negociação colectiva com a empresa onde trabalham?  

 80%  70%  60% 

 50%  Sem opinião   

9.2 Relativamente à questão da qualificação para a negociação das “associações 

sindicais das profissões” e sua representatividade, qual deve ser a percentagem do 

número de sócios que trabalham numa empresa em relação ao número total de 

trabalhadores que exercem o mesmo tipo de profissão naquela empresa para estarem 

qualificados para representar os sócios daquela profissão na negociação colectiva com 

a empresa onde trabalham? 

 80%  70%  60% 

 50%  Sem opinião   
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9.3 No que respeita à qualificação para a negociação das “associações sindicais das 

empresas” e sua representatividade, qual deve ser a percentagem do número de sócios 

em relação ao número total de aos trabalhadores daquela empresa para estarem 

qualificados para representar os sócios na negociação colectiva com a empresa onde 

trabalham? 

 80%  70%  60% 

 50%  Sem opinião   

9.4 Caso surjam mais do que uma associação sindical qualificada e essas associações 

não consigam acordar ou eleger entre si os representantes para a negociação, foi 

sugerido neste Documento de consulta que o número de representantes possa ser  

fixado proporcionalmente ao número de sócios, concorda com esta sugestão? 

  Concordo   Não concordo, porque:  

  Sem opinião 

9.5 Uma vez que as pequenas e médias empresas representam a maioria das empresas 

em Macau e que a sua dimensão difere significativamente das empresas de grande 

dimensão, a utilização de uma percentagem do número dos sócios em relação ao 

número total de trabalhadores da empresa como forma de determinar a 

representatividade na negociação colectiva poderá não ser adequada às empresas de 

diferentes dimensões, pelo que foi sugerido neste Documento de consulta o 

estabelecimento de regulamentação específica para as pequenas e médias empresas, 

acha que é necessário? 

  É necessário    Não é necessário, porque:  

  Sem opinião 

10. No que concerne ao conteúdo permitido na negociação colectiva, foi sugerido neste 

Documento de consulta que não devem ser incluídas na negociação colectiva  as 

matérias que o empregador só pode decidir consoante o desempenho individual do 

trabalhador ou as necessidades do funcionamento do estabelecimento, como a 

promoção da categoria do trabalhador, a sua transferência, etc., concorda com esta 

sugestão?  

  Concordo   Não concordo, porque:  

  Sem opinião 
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11. Foi sugerido neste Documento de consulta que os acordos colectivos deviam ser 

aplicados extensivamente aos trabalhadores da mesma empresa que não aderiram ao 

sindicato e aos que ingressaram na empresa após a celebração do acordo, para além de 

serem aplicados à parte empregadora que participou no acordo e aos trabalhadores 

que aderiram à associação sindical,concorda com esta sugestão? 

  Concordo   Não concordo, porque:  

  Sem opinião 
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Página complementar para apresentação de opiniões ou sugestões 
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II: Dados Pessoais 

 

1. Situação na profissão 

 Trabalhador  Empregador  Trabalhador por conta própria 

 Aposentado  Outros   

 
 

2. Idade 

 Inferior a 16 anos  16-24 anos  25-34 anos 

 35-44 anos  45-54 anos  55-64 anos 

 65 anos ou mais   

 
 

3. Nível de ensino 

 Ensino primário  Ensino secundário geral  Ensino secundário 

 Ensino superior   Outros   

 
 


