
În ultimii ani, Portugalia a fost utilizată ca o “placă turnantă” a 
mişcărilor migratoare: 

Informare i Formare
pentru o mai 

bună Integrare

Imigranţii au drepturi sociale 
şi de muncă, fie că deţin sau 
nu documente, este suficient 

să desfăşoare o activitate 
profesională remunerată 

de o firmă

Imigranţi
Aceeaşi luptă cu solidaritate 
Aceleaşi drepturi, egalitate 

În  construirea unei societăţi democratice 
Pentru o Portugalie şi o lume cu mai multă 

justiţie socială

Informează-te şi intră în sindicat
Lucrător/toare imigrant/

Tu ai drepturi Sociale şi de muncă.
Lucrând, ai dreptul la documente!

Informează-te şi intră în sindicat

Pentru informaţii suplimentare:
CGTP-IN, Departamentul de Migrări
Rua Victor Cordon, n.º 1, 2º, 1249-102, Lisabona
Tel: 213 236 500, e-mail: cgtp@cgtp.pt

A fi afiliat/ă unui sindicat înseamnă, 
înainte de toate, a aparţine unei 
organizaţii de lucrători pentru 

lucrători, care are ca obiectiv apărarea 
solidară a drepturilor tale în cadrul 

principiilor de respectare a legii, 
Libertăţii, Egalităţii şi Justiţiei Sociale 

pentru toţi.*  Se menţin mişcările de emigrare ale cetăţenilor 
portughezi în străinătate;
* În Portugalia sosesc din ce în ce mai mult mii de 
imigranţi.

Această realitate a contribuit la menţinerea, în Portugalia, a unui 
model de dezvoltare economică şi socială bazat pe salarii scăzute, 
exigenţe de calificare scăzute şi cunoştinţe tehnologice slabe.

Patronatul întâmpină cu satisfacţie această strategie 
de  mobilitate a mâinii de lucru şi a liberei circulaţii, 
presionându-i pe portughezi 
să emigreze pentru a-i înlocui cu mână de lucru 
imigrantă.

Îndeosebi în primele momente ale integrării lor în Portugalia, 
imigranţii sunt de multe ori supuşi în mod ilegal unor condiţii de 
muncă şi sociale discriminatorii. 
Dacă aceşti lucrători nu au documente, situaţia lor profesională şi 
socială tinde să se înrăutăţească, fiindcă în cazul în care 
sunt descoperiţi, riscă să fie repatriaţi în ţara de origine.

CGTP-IN informează că toţi imigranţii au drepturi, indiferent dacă 
deţin sau nu documente iar patronii au întotdeauna obligaţia să le 
respecte. 



Uniuni Districtale
Sindicatele din LISABONA – USL/
CGTP-IN
R. S. Pedro de Alcântara, 63 -2º
1250-238 Lisabona
Telf: 213474964
e-mai: usl@uniaolisboa-cgtp.pt

Sindicatele din Regiunea Autonomă 
Madeira – USAM
R. dos Ferreiros, 151 -3º
9000-082 Funchal
Telf: 291221413
e-mail: usam-mail@sapo.pt

Sindicatele din NORDUL 
REGIUNII ALENTEJO
R. do Carmo, 12 - 1º - dtº
7300-158 Portalegre
Telf: 245201329/ 245207398
e-mail: usna@simplesnet.pt

Sindicatele din Districtul PORTO
R. Padre António Vieira, 195
4300-031 Porto
Telf: 225198600
e-mail: usindicatos.porto@mail.
telepac.pt

Sindicatele din SÃO MIGUEL ŞI
SANTA MARIA
R. do Perú, 101
9500-340 Ponta Delgada
Telf: 296282319/ 296286325
Telm: 912575015
e-mail: ussmsm@mail.telepac.pt /
ussmam.servicos@gmail.com

Sindicatele din Districtul 
SANTARÉM
Estrada de S. Domingos, 13 -R/c e
1º- Esq
2005-324 Santarém
Telf: 243309670
e-mail:direccao@cgtpsantarem.org
Sindicatele din Districtul SETÚBAL
R. Silva Porto, 6 -A
2900-098 Setubal
Telf: 265544260
e-mail: uss@mail.telepac.pt

Sindicatele din Districtul VIANA
DO CASTELO – USVC/CGTP-IN
R. de Aveiro - 211- 1º
4900-495 Viana do Castelo
Telf:258823388/258822468/
258824910/258823440
e-mail: usvc@nortenet.pt

Sindicatele din VILA REAL / 
CGTPIN
(USVC/CGTP-IN)
R.Marechal Teixeira Rebelo, 13 - 
Loja S 5000-525 Vila Real
Telf: 259323417/259322384
e-mail: u.s.vila.real.cgtp@gmail.com

Sindicatele din VISEU – USV/
CGTP-IN
Av. Dr. António José Almeida, 299-
1º, 3510-048 Viseu
Telf: 232436277/232411171
e-mail: uniao.viseu@mail.telepac.pt

Sindicatele din Algarve 
USALGARVE
R. Brites de Almeida , nº 12 - 1º DT
8000-234 Faro
Telf. 289807366
e-mail: cgtp.algarve@gmail.com

Sindicatele din ANGRA DO
HEROISMO
R.Pero Anes de Canto, 27
N. Sra da Conceição
9700-150 Angra do Heroísmo
Telf. 295212490
e-mail: usangra.cgtp@sapo.pt

Sindicatele din AVEIRO
Av. Dr. Lourenço Peixinho, 173 -5º
andar - 7º piso
3800-167 Aveiro
Telf. 234377321
e-mail: usaveiro@cgtpaveiro.org
Sindicatele din Districtul BEJA
R. Pedro Alvares Cabral, 6
7800-509 Beja
Telf. 284322095
e-mail: usdbeja@mail.telepac.pt

Sindicatele din BRAGA – USB/
CGTP-IN
R. dos Biscainhos, 81-87
4700-415 Braga
Telf. 253217877
e-mail: usbraga@gmail.com

Sindicatele din BRAGANÇA
Avenida Sá Carneiro (apartado 41)
Edificio Parque, nº 103 K-1º Dto/Fte
5300-252 Bragança
Telf: 253217867/8
Telm: 964248177
e-mail: usbraganca@sapo.pt

Sindicatele din Castelo Branco/
CGTP-IN – USCB/CGTP-IN
R. Azedo Gneco, 24
6200-054 Covilhã
Telf: 275335846
e-mail: uscb.cgtp@gmail.com

Sindicatele din COIMBRA –USC/
CGTP-IN
Av. Fernão de Magalhães, 640 - 2º
esq, apartado 175
3000-174 Coimbra
Telf: 239 .851580/1/2/3/5
e_mai: usc.cgtp@gmail.com

Sindicatele din Districtul ÉVORA
Travessa da Viola, 9
7000-947 Évora
Telf: 266737900
e-mail: usde@mail.evora.net

Sindicatele din Guarda
R.Dr. Francisco dos Prazeres, 1
6300-690 Guarda
Telf: 271211977
e-mail: usguarda@gmail.com

Sindicatele din HORTA
R. Eduardo Bulcão, nº 2
9900-116 Horta
Telf: 292200340/
Telm:912561647/ 969855997
e-mail: ushorta@gmail.com

Sindicatele din Districtul LEIRIA
R. Egas Moniz, 4º Bloco - 2º DTº
2410-100 Leiria
Telf: 244825756/61
e_mai: uniaoindicatosleiria@oninet.
pt

Federaţii
Federaţia Sindicatelor din 
AGRICULTURĂ, ALIMENTAŢIE, 
BĂUTURI, SECTORUL HOTELIER 
ŞI TURISM din Portugalia - FESAHT
Páteo do Salema, 4 - 3º
1150-062 Lisabona
telf: 218873844/ 218874895
e-mail: fesaht@fesaht.pt

Federaţia Portugheză a Sindicatelor 
din CONSTRUCŢII, CERAMICĂ 
ŞI STICLĂRIE - FEVICCOM
R. dos Douradores, 160
1100-207 Lisabona
telf: 218818585/ 73/ 74
e-mail: faviccom@mail.sitepac.pt

Federaţia Portugheză a Sindicatelor 
din COMERŢ, BIROURI ŞI 
SERVICII - FEPCES
R. Almirante Barroso, 3 - 4º
1049-023 Lisabona
telf: 213583330
e-mail: cespnacional@cesp.pt ou
cespcontratacao@mail.telepac.pt

Federaţia Naţională a Sindicatelor  
FUNCŢIONARILOR PÚBLICI 
FNSFP
R. Rodrigues Sampaio, 138 - 3º
1150-282 Lisabona
telf: 213172480
e-mail: fnsfp@fnsfp.pt

Federaţia Naţională a MEDICILOR 
FENAME
Praça da República, 28 - 2º 
3000-343 Coimbra
telf: 239827737
e-mail: smzc@fnam.pt

Confederaţia din Industriile
METALURGICĂ, CHIMICĂ,
FARMACEUTICĂ, ELECTRICĂ,
ENERGIE ŞI MINE - FIEQUIMETAL
R. dos Douradores, 1601100-207 
Lisabona
telf: 218818547/ 60/ 61
e-mail: geral@fiequimetal.pt

Federaţia Sindicatelor din sectorul 
PESCUITULUI
Av. Elias Garcia, 123 - 2º Dtº
1050-098 Lisabona
telf: 217802250
e-mail:fpescas@simamevip.pt

Federaţia Naţională a 
PROFESORILOR - FENPROF
R. Fialho de Almeida, 3
1070-128 Lisabona
telf : 213819100/ 213819190
e-mail: fenprof@fenprof.pt

Federaţia Sindicatelor Muncitorilor 
din sectorul TEXTIL, al Lânăriei, 
Confecţiilor Încălţămintei şi 
Pielăriei din Portugalia - FESETE
Av. da Boavista, 583 4100-127 Porto
telf: 22602377
e-mail: fesete@netcabo.pt

Federaţia Sindicatelor 
din TRANSPORTURI şi 
COMUNICAŢII - FECTRAN
Av. António José de Almeida, 22
1049-009 Lisabona
telf: 218453466
e-mail: fectrans@factrans.pt

Care sunt principalele drepturi ale 
imigranţilor?

Ce este o autorizaţie de rezidenţă?

Imigranţii au aceleaşi drepturi de muncă şi sociale ca şi lucrătorii 
portughezi, şi anume: 

În faţa legii, cum îşi pot rezolva 
situaţia cetăţenii străini ilegali?

Toţi cetăţenii străini pot obţine o autorizaţie de rezidenţă, dacă 
îndeplinesc următoarele condiţii:

* Să se afle pe teritoriul portughez;
* Să aibă o “viză” de rezidenţă / să se afle într-una din situaţiile în care 
nu este nevoie de viză de rezidenţă pentru obţinerea autorizaţiei de 
rezidenţă;
* Să nu existe niciun fapt care, dacă ar fi fost cunoscut de autorităţi 
înainte de acordarea vizei, ar fi împiedicat acordarea acesteia;
* Să dispună de mijloace de subzistenţă;
* Să nu fi suferit vreo condamnare pentru o infracţiune care în 
Portugalia ar putea fi pedepsită cu privarea de libertate pe o perioadă 
mai mare de un an;
* Să nu se afle în perioada de interdicţie de intrare în ţară în urma 
aplicării unei măsuri de expulzare;
* Să nu fie inclus în sistemul informatic Schengen şi nici în sistemul 
informatic integrat al SEF-ului în scopul refuzării intrării
* Să aibă un contract de muncă încheiat conform legii;
* Să fie înscris la asigurările sociale şi să achite contribuţiile 
corespunzătoare;
* Să fie înscris în sistemul fiscal şi să plătească impozitele, dacă este cazul. 

* Autorizaţia de rezidenţă este un document legal care-i permite 
titularului său, cetăţean străin, să domicilieze în Portugalia pe o anumită 
perioadă de timp sau pe durată nedeterminată. 
* Cu actuala lege, este rezident legal cetăţeanul străin care posedă un 
permis de rezidenţă valabil pe o perioadă de un an sau mai mult. 

În mod excepţional, autorizaţia de rezidenţă poate fi acordată 
cetăţenilor străini care: 

* Deţin un contract de muncă sau au un raport de muncă 
dovedit de un sindicat, de o asociaţie de imigranţi cu sediul la 
COCAI – Consiliul Consultativ pentru Probleme de Imigrare sau 
de către ACT – Autoritatea pentru Condiţii de Muncă;
* Sunt înscrişi şi şi-au achitat obligaţiile faţă de asigurările 
sociale.

* Să dovedească existenţa unui raport de muncă în cazul în 
care patronul refuză să-l ateste, prin eliberarea unei declaraţii 
doveditoare;
* Să negocieze colectiv condiţiile salariale, de muncă şi de 
protecţie socială;
* Să negocieze condiţiile de angajare, carierele şi intervenţia la 
eventuale concedieri ale lucrătorilor, individuale sau colective;
* Asistenţă în caz de accidente de muncă şi de boli profesionale;
* Asistenţă în caz de discriminare şi asediu la locul de muncă;
* Îmbunătăţirea condiţiilor generale de muncă, drepturi sociale 
şi cetăţenie;
* Reprezentare juridică pentru apărarea drepturilor lucrătorilor, 
în cazul în care doresc;
* Posibilitatea de scutire de la plata cheltuielilor de judecată 
prin recurgerea la serviciile juridice ale sindicatelor.

Date de contact

Care este rolul sindicatelor în aceste 
procese?
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Discriminarea imigranţilor 
în ceea ce priveşte condiţiile 

de muncă, de securitate şi 
sănătate la locul de muncă, 
precum şi drepturile sociale 

este ilegală. 

* Dreptul la exercitarea unei activităţi profesionale salariate sau 
independente;
* Dreptul la învăţământ şi educaţie;
* Dreptul la orientare, formare, perfecţionare şi reciclare profesionale;
* Dreptul de acces la sănătate;
* Dreptul de acces la Lege şi la tribunale;
* Egalitate de tratament în materie de asigurări sociale, beneficii 
fiscale, afiliere la sindicate, recunoaşterea diplomelor, certificatelor 
şi altor titluri profesionale şi accesul la bunurile şi  serviciile publice 
aflate la dispoziţia cetăţenilor. 

Cum pot obţine cetăţenii străini 
autorizaţia de rezidenţă?


