
Ao Ministério da Educação 

À Direção de Serviços da Região Alentejo 

À Direção de Serviços da Região Algarve 

À Direção de Serviços da Região Centro 

À Direção de Serviços da Região Lisboa e Vale do Tejo 

À Direção de Serviços da Região Norte 

À Direção Regional de Educação da Região Autónoma da Madeira 

À Direção Regional de Educação da Região Autónoma dos Açores 

Ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

À Direção Geral do Emprego e Relações do Trabalho (DGERT) 

Ao Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses  

Às Câmaras Municipais  

A todas as associações patronais e entidades empregadoras de qualquer natureza jurídica do 
sector da Educação. 

PRÉ-AVISO DE GREVE 

 O Sindicato de Todos os Professores (S.TO.P.), ao abrigo do artigo 57º da Constituição da 

República Portuguesa e nos termos dos artigos 530.º e seguintes do Código do Trabalho, 

aprovado pela Lei n.º7/2009, de 12 de Fevereiro, e dos artigos 394.º e seguintes da Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho, vem por 

este meio convocar greve, a todo o serviço, de todos os trabalhadores docentes e outros 

trabalhadores, que exercem a sua atividade profissional no sector da Educação, da 

investigação científica e cultural e da formação profissional, que trabalhem por conta de 

outrem, em estabelecimentos públicos ou privados, a 7 de outubro de 2019.  

A Greve, sob a forma de uma paralisação Nacional a todo o serviço, durante o período de 

funcionamento correspondente ao dia decretado, tem essencialmente os seguintes objetivos: 

- A retirada do amianto (substância comprovadamente cancerígena) das Escolas em Portugal 

unindo esforços para promover Escolas mais saudáveis para todos que as frequentam 

incluindo milhares de crianças; 

- A retirada do amianto deve realizar-se o mais rapidamente possível e obedecendo a todas as 

normas de segurança para todos. 

Nenhum trabalhador pode ser impedido de aderir à greve, nem há lugar à fixação de serviços 

mínimos. Relativamente à segurança e manutenção de instalações, nos termos legalmente 

previstos para a sua necessidade indica-se: 

-a segurança e manutenção do equipamento e instalações serão asseguradas nos mesmos 

moldes em que o são nos períodos de interrupção do funcionamento ou de encerramento. 

Lisboa, 21 de Setembro de 2019 

A Direção 

                    Aurora Lima     André Pestana 


