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Greves em curso, de incidência distrital, não estão sujeitas a 
"serviços mínimos" 

 

As organizações que convocaram greves de incidência distrital entre os dias 16 de janeiro e 8 de 
fevereiro de 2023 esclarecem: 

- Para esta greve não foram requeridos "serviços mínimos", pelo que não há qualquer acórdão 
que os decrete; 

- Assim, nenhum docente poderá ser impedido de aderir a esta greve, designadamente por ter 
de cumprir "serviços mínimos" que, neste caso, não foram decretados; 

- Os pré-avisos de greve entregues por estas organizações abrangem todo e qualquer serviço 
atribuído ao pessoal docente e técnicos especializados com funções docentes; 

- Ao serem elaboradas listas de docentes afetos aos "serviços mínimos" para a greve que a eles 
está sujeita, deve ter-se em conta que não podem ser incluídos os associados das organizações que 
convocaram a greve que não tem "serviços mínimos", bem como os não sindicalizados que a ela 
pretendam aderir; 

- Se, em alguma escola, forem estabelecidos "serviços mínimos" para esta greve de incidência 
distrital, serão ilegais; 

- Recorda-se que os membros das direções das escolas, como tem vindo a acontecer, podem 
aderir à greve e, nesse caso, a responsabilidade pelo funcionamento da escola/agrupamento será do 
docente mais graduado que se apresentar ao serviço; 

- Caso um docente que pretenda aderir à greve que não está sujeita a "serviços mínimos" for 
obrigado a cumpri-los, tal constituirá uma limitação grave do exercício do direito à greve que 
poderá ter consequências. 

Feito este esclarecimento, as organizações sindicais subscritoras, bem como outras que 
convergem nestas greves distritais, reiteram que os "serviços mínimos" não foram decretados para 
as greves por si convocadas e que a sua existência na Educação, para além dos que a lei estabelece, 
constituirá uma violação da própria lei. 

 

Lisboa, 30 de janeiro de 2023  

As organizações sindicais 

ASPL, FENPROF, PRÓ-ORDEM, SEPLEU, SINAPE, SINDEP, SIPE e SPLIU 


