
 

 

 

 

Ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

Ao Ministério das Finanças 

Ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

Ao Ministério da Justiça 

Ao Ministério da Economia 

 

Assunto: Pré-Aviso de Greve. 

 

 

Nos termos e ao abrigo dos Artigos 530.º a 542.º do Código do Trabalho e dos Artigos 

394.º a 406.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, vem o Sindicato Nacional 

do Ensino Superior (associação sindical de docentes e investigadores), abreviadamente 

designado por SNESup, declarar greve a partir das 0:00 do dia 12 de Outubro de 

2020 e por tempo indeterminado, abrangendo todos os docentes e investigadores das 

instituições de ensino superior e ciência. 

 

Esta greve tem como objetivo garantir a salvaguarda da saúde da comunidade em geral, 

em particular da comunidade académica, dos alunos, dos trabalhadores administrativos 

e de apoio, dos docentes e dos investigadores, protestando perante o exercício 

discricionário do direito de proteção, garantindo o exercício do direito de resistência, 

perante um problema em que se trata da salvaguarda da vida. 

 

1. Exige-se em particular: 

1) o respeito integral do direito de proteção; 

2) a proteção dos casos em que existe coabitação, ou situações de cuidado com 

pessoas próximas em situação de dever especial de proteção;  

3) a salvaguarda das condições de segurança para o exercício da atividade laboral, 

incluindo nos espaços de trabalho, abarcando salas, anfiteatros e laboratórios e 

espaços comuns, garantia da sua adequada ventilação, da sua desinfeção e 

limpeza por pessoal devidamente credenciado, da adequação do número de 

pessoas presentes nestes espaços e as regras de distanciamento social em vigor, 

garantia de não concentração excessiva de pessoas num mesmo espaço fechado 

comum, da disponibilização de equipamentos de proteção individual e da 

disponibilização de material de desinfeção; 

4) a salvaguarda da saúde pública, evitando-se situações permeáveis a surtos e 

contágios.  

 

Em 1 de outubro de 2020 

 

A DIREÇÃO DO SNESup 

 
Professor Doutor Gonçalo Leite Velho 

Presidente da Direção 


