
Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais

AOS TRABALHADORES 
DOS REGISTOS 

E DO NOTARIADO
A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores 
em Funções Públicas e Sociais tem vindo, ao longo dos 
anos,  a  apoiar  os  trabalhadores  dos  registos  e  do 
notariado na resolução dos seus problemas e a denunciar 
as consequências das políticas inadequadas - dos diversos governos das 
troikas à portuguesa PS - PSD/PP-, para os trabalhadores em geral, assim 
como  das  medidas  apressadas  e  mal  pensadas  para  a  área 
registral/notarial, em particular.
As  consequências  destas  políticas,  meramente  economicistas,  traduzem-se  no  não 
incremento, no não desenvolvimento e no não apoio às actividades económicas, resultando 
na destruição das Funções Sociais do Estado e na destruição das estruturas sociais das 
populações, com a consequente aumento da desertificação das regiões do interior do País.
Estes sucessivos Governos, conscientes das politicas destrutivas que aplicam e que nunca 
são para privilegiar as populações e o desenvolvimento do País, têm vindo a adequar a 
legislação às maldades que vão fazendo.

Os  responsáveis  do  IRN  não  fogem  à  regra  e,  aplicando  estas 
políticas,  nos  Serviços  Externos  dos  Registos  e  do  Notariado 
deparamo-nos com situações de:
Mobilidade  forçada:  comunicada  por  mail 
ou telefone, imposta de forma ameaçadora e 
coerciva  -  os  trabalhadores  estão  a  ser 
avisados  no  final  do  dia  para  se 
apresentarem no dia seguinte, sem respeito 
algum  pelas  mais  elementares 
necessidades  de  organização  das 
famílias,  nem ter  em conta o acréscimo 
de custos;
Segurança – resultado das mobilidades mal 
pensadas e para “desenrascar”, os serviços 
externos  dos  registos  ficam  entregues  a 
apenas um trabalhador ou dois, no máximo, 
comprometendo-se  a  segurança  e 
integridade  física  dos  trabalhadores,  das 
instalações e das quantias arrecadadas;
Transporte  de  valores  –  Apesar  de,  em 
reunião com o Vice Presidente do IRN, ter 
sido garantido  à Federação, que a questão 
do  depósito  de  valores  das  quantias 
recebidas pelos Serviços seria solucionada 
sob  forma  de  serem  recolhidas  por 

operadores  próprios,  nada  foi  feito  e 
apesar  de  apresentarmos  queixa  ao 
Provedor de Justiça e da questão ter sido 
desvalorizada  pelo  IRN,  o  facto  é  que 
continuam  a  ser  os  trabalhadores  a 
deslocarem-se  aos  cofres  noturnos  dos 
bancos, arriscando a sua segurança e em 
caso  de  assalto  a  integridade  física  e 
quem sabe a própria vida;
Formação:  inexistente!!  Basicamente  a 
pouca  formação  que  tem  havido,  dada 
apenas pelos Sindicatos simpáticos para a 
DGRN/IRN e que vivem essencialmente das 
verbas  da  formação  -,  em  que  os 
trabalhadores  assinam  as  fichas  de 
presença  de  vários  dias  quando afinal, 
individualmente, se resume a poucas horas 
e  sempre  em  espaços  pedagogicamente 
inadequados  e  em  ambiente  de  trabalho 
com público.
A forma mais próxima de “formação” que 
os trabalhadores do IRN têm conhecido é 



a  criação  sistemática  de  despachos  e 
mais  despachos  e  orientações 
“despachadas”  para  os  serviços 

externos, sempre de leitura “obrigatória” 
e  com ameaças  de  penalizar  quem não 
acuse a recepção.

A acrescentar  a  esta  transviada  metodologia  de dar  formação interna, 
temos ainda que ter em conta:
As sucessivas alterações da legislação  - 
que  não  permite  que  os  trabalhadores 
tenham  domínio  total  e  constante  da 
mesma,  e  que  são  diariamente 
pressionados  na  prestação  da  informação 
ao público;
As  péssimas  instalações  existentes  em 
alguns locais do IRN – que necessitam de 
intervenção  urgente,  de  obras  de 
melhoramento  e  manutenção,  desde 
espaços,  iluminação,  a  equipamentos 
informáticos  desadequados  ao  serviço 
prestado e...  muito há a fazer  e nada se 
tem feito!
A inexistência de inspectores de carreira;

O SIADAP- que sempre foi implementado 
e exercido sob coação e ameaças, em que 
apenas  e  só  pelo  esforço  feito  pelos 
trabalhadores,  em cumprirem os objectivos 
impostos,  é  que  o  IRN  tem  conseguido 
superar  os  objectivos  do  organismo.  E 
agora  comunicam que  não  há  direito  a 
retribuições pecuniárias – apenas a uns 
dias de férias!
Escriturários  e  a  passagem  a 
escriturários superiores – há uma acção 
em tribunal para a resolução do assunto.
Adjuntos  dos  Conservadores  -  não  são 
colocados apesar  de  haver  Conservatórias 
sem Conservador!

Tendo  em  conta  todas  estas  e  tantas  outras  questões  que  nos  têm  sido 
comunicadas  pelos  trabalhadores  do  IRN,  a  Federação,  sempre  junto  dos 
trabalhadores, acompanha e denuncia as situações exigindo aos responsáveis 
do  IRN  que  os  direitos  dos  trabalhadores  sejam  respeitados  e  não 
violentamente atropelados ou mesmo ignorados.
É necessário estarmos unidos para termos a força contestatária necessária e 
uma maior capacidade reivindicativa para a resolução dos problemas!

Sindicaliza-te!
Informa-te dos teus direitos!
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A Direcção Nacional


