
t.
direção-geral da administrafr o
e do emprego público

AcóRDÃo

l. Dos factos:

1. O Sindicato de Todos os Profissionais da Educação [doravante designado

S.TO.P.], dirigiu às entidades competentes um aviso prévio referente à greve a todo o

servico, durante o período de funcionamento correspon dente aos dias 6 e 7 fevereiro

de2O23, para os trabalhadores docentes, e para os trabalhadores não docentes.

2. Em face do aviso prévio, o representante do Ministério da Educação [ME]

solicitou a intervenção da Direcção-Geral da Administração e do Emprego público

IDGAEP] ao abrigo do disposto no n.e 2 do artigo 398.e da Lei Geral do Trabalho em

Funções Públicas [LTFP], aprovada pela Lei n.s 3S/20L4, de 20/O6.

3. Em obediência ao previsto no n.e 7, do artigo 398.e, da LTFP, realizou-se na

DGAEP, no dia 25 de janeiro de 2023, pelas L1-h25, uma reunião com vista à negociação

ARBTTRAGEM DOS SERVTçOS MíN|MOS

Ne Processo: 412o23 IDRCT- AsM

Conflito: Arbitragem para definição de serviços mínimos

Assunto: Definição de serviços mínimos na sequência dos avisos prévios de greve
decretada pelo Sindicoto de Todos os Profissionois do Educaçõo (S.TO.P.), o todo o serviço,
durante o período de funcionamento correspondente oos dios 6 e 7 de fevereiro de 2023,
paro os trabalhodores docentes, e, trobolhodores ndo docentes.
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),^O{r de um acordo de serviços mínimos para a greve em referência, sem que, contudo, se

lograsse a obtenção do mesmo.

4. Consequentemente, nesse mesmo dia, pelas 13h15m, foi promovido o sorteio

de Árbitros a que alude o artigo 400.s da LGTFP, com vista à constituição deste Colégio

Arbitral, conforme emerge da respectiva acta, vindo o colégio arbitral a ser constituído

com a seguinte composição:

4.1. Árbitro Presidente: Dr. José de Azevedo Maia (Efetivo)

4.2. Árbitro Representante dos Trabalhadores: Dr. Emílio Augusto Simão Ricon

Peres (por impedimento do árbitro efetivo e impossibilidade de contacto do L.e suplente),

sendo que por impedimento superveniente apresentado, posteriormente, foi este árbitro

substituído pelo Dr. Carlos Eduardo Linhares de Carvalho; e

4.3. Árbitro Representante dos Empregadores Públicos: Dr.e Helena de Almeida

Esteves (por impossibilidade de contacto do árbitro efetivo).

5. Notificadas as partes nos termos e para os efeitos previstos no n,e 2, do artigo

402.e, da LTFP, ambas vieram pronunciar-se.

ll- Apreciação e Fundamentação

L. O ME apresentou as suas alegaçöes escritas juntas a este processo, cujo

teor/conteúdo, por razöes de economia processual se dão aqui por inteiramente

reproduzidas para todos os efeitos legais, para onde nos remetemos, onde conclui

estarem reunidos, como alegou, os requisitos exigidos para a definição dos serviços

mínimos, que deviam ser assegurados e que seriam:

Dos serviços mínimos e dos meios necessários para os assegurar

A ponderação para a resolução de conflitos entre o exercício do direito da greve e

a salvaguarda de outros direitos constitucionalmente garantidos faz-se através da

ideia de cautela de bens, ou como descreve o Professor Gomes Canotilho, pelas

ideias de "ponderação" (Abwägung) ou de "balanceamento" (Balancing).

Desta forma, a prevalência de um direito sobre o outro concretiza-se pela

conciliação dos dois direitos em colisão, atendendo às circunstâncias concretas da

questão prática e no respeito pelo comando legal que, quanto à definição de
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4o
serviços mínimos, manda observar os princípios da necessidade, da ad
da proporcionalidade (cfr. n.s 7 do artigo 39g.s da LTFP).

uaçao e

E, sendo assim, há que considerar que o núcleo essencial do conteúdo dos serviços
mínimos é constituído pelos servicos que se mostrem necessários e adequados
para que as necessidades impreteríveis seiam satisfeitas, sob pena de irremediável
prejuízo ou sacrifício incomportávet de uma necessidade primária da coletividade.

Atendendo à natureza da necessidade social impreterível em causa, os serviços
mínimos e os meios necessários para os assegurar serão os que se mostrem
adequados a garantir essa realização.

Não deixando de ter presente o comando do n.e 7 do artigo 39g.e da LTFp,
demonstrada a necessidade da prestação, a adequação da mesma importa na
realização de todas as tarefas que garantam a prossecução do fim visado.

No que tange à proporcionalidade, impõe-se que sejam empregues meios que não
resultem em encargos excessivos, e que menos sacrifícios ou limitações causem ao
direito em conflito, sem, no entanto,fazer perigar, com essa afetação de meios, o
fim último que é a própria "necessidade social impreterível,,.

Como tal,

Considerando que:

o O S.TO.P. pretende com as greves convocadas dar continuidade a um período
alargado de greve, que teve início no dia 9 de dezembro de 2022, para os
trabalhadores docentes, e no dia 4 de janeiro de 2O23 para os trabalhadores
não docentes;

o Que no período de greve já decorrido têm vindo, continuamente, a ser lesados
os direitos constitucionalmente consagrados das crianças e alunos e respetivos
agregados familiares, nos termos acima concretizados, em virtude do
encerramento dos estabelecimentos escolares e da falta de prestação do
trabalho docente e não docente;

o Que é intenção assumida pelo s.To.p. prosseguir com a execução de uma
(greve por tempo indeterminado>, cujo termo é, por definição,
manifestamente imprevisível;

o Que já depois de solicitada a definição de serviços mínimos para as greves ora
em apreço o s.To.P. emitiu novos avisos prévios de greve para os dias
subsequentes, confirmando a intenção anunciada;

o Que não se pretende acautelar direitos e interesses da entidade patronal, mas
sim os direitos das crianças e jovens que se veem prejudicados nas
aprendizagens no decurso de um ano letivo que seria de recuperação após os
anos marcados pela pandemia por Covid-l9;
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Entende o Ministério da Educação estarem reunidos os requisitos para a definição

de serviços mínimos, em virtude da veríficação de uma necessidade social

impreterível (cfr. artigo 397.e, n.e L da LTFP), nos termos que aqui se apresentam:

A - Pessoal docente e técnicos superiores:

A.1- Educação Pré-escolar e Le ciclo do Ensino Básico:

o PrestaÇão de 3 horas educativas (Pré-escolar) ou letivas (1.e Ciclo) diárias, com

termo no período de refeição (abertura do refeitório);
o Garantia dos apoios às crianças e alunos que beneficiam de medidas seletivas

e adicionais previstas no Decreto-Lei n.e 54/20L8, de 6 de julho, QUê

estabelece o regime jurídico da Educação lnclusiva;

o Garantia dos apoios terapêuticos prestados nas escolas e pelos Centros de

Recursos para a lnclusão, bem como o acolhimento nas unidades integradas

nos Centros de Apoio à Aprendizagem, para as crianças e os alunos para quem

foram mobilizadas medidas adicionais;
o Garantia dos apoios às crianças e alunos em risco ou perigo sinalizados pelas

Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e aos alunos em situaçöes mais

vulneráveis, em especial perigo de abandono escolar;

o Garantia da continuidade das medidas em curso que visam apoiar o bem-estar

social e emocional das crianças e alunos, no âmbito do Plano 2L123 Escola+ -

Plano lntegrado para a Recuperação das Aprendizagens.

A.2-2.e e 3.e ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário:

Prestação de 3 tempos letivos (aulas) diários, por turma, garantindo

semanalmente a cobertura das diferentes áreas

d iscipli na res/d iscipli nas/com ponentes de formação do cu rrícu lo;

Garantia dos apoios aos alunos que beneficiem de medidas seletivas e

adicionais previstas no Decreto-Lei n.e 54/2018, de 6 de julho, que estabelece

o regime jurídico da Educação lnclusiva;

Garantia dos apoios terapêuticos prestados nas escolas e pelos Centros de

Recursos para a lnclusão, bem como o acolhimento nas unidades integradas

nos Centros de Apoio à Aprendizagem, para os alunos para quem foram

mobilizadas medidas adicionais;

Garantia dos apoios aos alunos em risco ou perigo sinalizados pelas Comissões

de Proteção de Crianças e Jovens e aos alunos em situações mais vulneráveis,

em especial perigo de abandono escolar;

Garantia da continuidade das medidas em curso que visam apoiar o bem-estar

social e emocional dos alunos, no âmbito do Plano 2L123 Escola+ - Plano

lntegrado para a Recuperação das Aprendizagens.

B - Pessoal não docente:

Garantia do serviço de portaria (vigilância e controlo de acessos) dos

esta belecimentos escola res;

o

a

o

a

a

a
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Garantia da disponibilização das refeições (quando o refeitório não está
concessionado);

Garantia da vigilância e segurança das crianças e alunos no espaço escolar e
nos locais de refeição.

C - Meios:

Aqueles que forem estritamente necessários ao cumprimento dos serviços
mínimos descritos, escola a escola adequados à dimensão e ao número de
alunos que a frequenta.

o Docentes:
. 1 por cada grupo/turma na educação pré-escolar e no j..s Ciclo.
r L por cada aula/disciplina nos restantes ciclos de acordo com os

serviços mínimos acima identificados.
r 1 docente ou técnico por apoio, de acordo com a especialidade,

aos alunos que carecem das medidas acima identificadas nos
diferentes ciclos de ensino.

o Não docentes:
r L trabalhador para o serviço de portaria/controlo dos acessos e

acolhimento das crianças e alunos.

' Mínimo de L para vigilância do refeitório de acordo com a
dimensão do espaço e o n.e de alunos envolvidos.

' Mínimo de 2, de acordo com o número de refeições servidas,
para assegurar a confeção das refeições nos refeitórios não
concessionados.

' Mínimo de 1 por espaço escolar para a vigilância e segurança
dos alunos, de acordo com a dimensão do espaço.

2. O S.TO.P. veio invocar:

a) A irregularidade da constituição do colégio arbitral, alegando que, em sua

representação foi nomeado o Dr. Manuel António de Araújo calote, mas, em

vez deste, ia participar um outro representante (2.e suplente), sem que fosse

suficientemente justificada e credível a explicação constante da comunicação

da DGAEP de26 de janeiro (Oficio n.s 1L1), em que se invocava o impedimento

do árbitro efectivo e a impossibilidade de contacto do l-.e suplente; e

b) A ilegalidade/inconstitucionatidade do decretamento de serviços mínimos por

não estar em causa a satisfação de necessidades sociais impreteríveis, nos

termos dos n.es L e 2 do artigo 537.e do Código do Trabalho, dado o sector da

educação não se incluir no elenco das empresas ou estabelecimentos que se

a

o
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destinam à satisfação de necessidades sociais e impreteríveis e que, a serem

fixados serviços mínimos, sempre a proposta do ME era excessiva e

desproporcionada com violação do direito constitucional do direito à greve.

E mais disse que a segurança e manutenção de equipamentos e das instalaçöes

serão assegurados nos mesmos moldes em que o são nos períodos de

interrupção de funcionamento ou do encerramento.

Da ata do sorteio de árbitros datada de 25 de janeiro de2023 e ao qual assistiram

4 dos representantes do S.TO.P. (Ana Bau, Ruth Sá, Sandra Dias e Júlia Batista)

foram nomeados como árbitros representantes dos trabalhadores, dentre um

total de 8 elementos aí identificados, Manuel António de Araújo Calote, como

efetivo e Lúcia Alexandra Pereira de Sousa Gomes e Emílio Augusto Simão Ricon

Peres, como 1.e e 2.e suplentes, respectivamente.

Tal obedeceu ao preceituado no disposto nos n.es 2 a 4 do artigo 400.s da Lei n.e

35/2014 de 20 de junho. E aí nenhum dos representantes do S.TO.P. alegou

qualquer circunstância concreta susceptível de pôr em causa a veracidade das

razões invocadas pela DGAEP, para a substituição do árbitro efectivo pelos 2.e dos

árbitros suplentes "por impedimento do árbitro efectivo e impossibilidade de

contacto do l.e suplente", nem também aí nem depois disso ninguém pôs em

causa a inverdade do afirmado, sendo, por isso, manifestamente insuficiente a

alegação genérica e conclusiva de que tais razões não são suficientes e credíveis.

Entretanto, já depois disso, foi aquele árbitro nomeado (Emílio Augusto Simão

Ricon Peres) substituído pelo árbitro Carlos Eduardo Linhares de Carvalho, que era

o 4.e suplente nomeado, por impedimento do 3.e suplente - substituição essa

comunicada ao S.TO.P., que nada disse - substituição essa por impedimento

superveniente apresentado pelo árbitro antes nomeado.

Nada obsta, por isso, à realização da presente arbitragem com a atual composição

deste Colégio Arbitral.

Adiante será apreciado o que mais alegou o S.TO.P
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ara ocorrer a

3. O direito à greve é garantido pelo artigo 57e da Constituição

Portuguesa, cumprindo à lei definir "os serviços mínimos indispensáveis p

satisfação de n ecessidades sociais im preteríveis"

Essa especial tutela do direito à greve não significa que o mesmo não esteja sujeito a

restrições e, tal como os demais direitos, liberdades e garantias, ao regime previsto no

artigo 18s da CRP, limitando-se a restrição "aos casos em que é necessário assegurar a

concordância prática com outros bens ou direitos constitucionalmente consagrados" -
cf. Acórdão do Tribunal Constitucional ne 2gg/gZ, de 2-09-92, in

http ://www.tribuna lconstitucional. pt/tc/acor daos/ t99202g9. htm I

Tal como se sublinha nos mais diversos Acórdãos destes Colégios Arbitrais, a aferição

da necessidade de fixação de serviços mínimos depende do preenchimento dos

critérios aí elencados:

a) Estarmos na presença de necessidades sociais impreteríveis (designadamente

as enquadradas nos sectores definidos no artigo 397.e da LTFp);

b) Serem essas necessidades insuscetíveis de autossatisfação individual;

cl Não existirem meios paralelos ou alternativos viáveis para a satisfação das

n ecessidades concretas;

dl Não poderem as necessidades em apreço, pela sua natureza, ficar privadas

pelo tempo de paralisação que a greve importa, sob pena de prejuízos

irreparáveis.

Dito de outra forma, os serviços mínimos a assegurar petos trabalhadores

grevistas, na pendência da greve, para ocorrer à satisfação de necessidades sociais

impreteríveis, serão aqueles que, em face das circunstâncias concretas de cada

caso, forem adequados para que a empresa, estabelecimento ou serviço onde a

greve decorre e no âmbito da sua ação não deixe de prestar aos membros da

comunidade aquilo que, sendo essencial para a vida individual ou coletiva, careça

de imediata utilização ou aproveitamento para que não ocorra irremediável

prejuí2o." - cf. Parecer da procuradoria-Geral da República ne 1oo/s9 (D.R., llq
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Série, ne 276, de 29.L1.L990), citado no Acórdão do Tribunal Constitucional ne

28s/e2.

Como é óbvio, com os serviços mínimàs não se pretende assegurar a regularidade

da atividade, mas tão só as necessidades essenciais, devendo, na respetiva

definição respeitar-se os princípios da necessidade, da adequação e da

proporciona lid ade.

E a educação é um sector de relevância social, onde se justifica a fixação de

serviços mínimos, cuja determinação poderá ir além da realização de avaliaçöes

finais, de exames ou provas de carácter nacional que tenham de se realizar na

mesma data em todo o território nacional, como, exemplificativamente, está

plasmado na alínea d), do î.e 2, do artigo 397.e, da Lei n.e 35/2014, de 20 de

junho, como se entendeu também no processo n.e 2/2023/DRCT-ASM, a seguir

mencionado.

Em caso de colisão de direitos, ter-se-á sempre em conta os princípios da

necessidade e da proporcionalidade dos sacrifícios a impor, bem como da

proibição do excesso e da menor restrição possível de cada um desses direitos em

conflito, de modo a que nenhum deles fique afectado no seu conteúdo essencial,

na observância do disposto nos artigos 1-8.s da CRP e 335.s do Código Civil, como

se lê em vários arestos jurisprudenciais publicados.

4. Tendo em conta o decidido no Acórdão n.e 2/2023/DRCT-ASM, de 27-OL-2023,

QU€, anteriormente, decidiu uma greve a todo o serviço durante o período de

funcionamento correspondentes aos dias 1- (precisamente o dia de hoje), 2 e 3 de

fevereiro de 2023 para os trabalhadores docentes e aos dias L (precisamente o dia de

hoje tambéml, 2,3 e 4 de fevereiro de 2023 para os trabalhadores não docentes, greve

essa de cariz totalmente idêntico ao do novo período da greve imediatamente seguinte

(àquelaoutra de L a 4 de fevereiro de 2023) de 6 e 7 de fevereiro de 2023 para os

trabalhadores docentes e não docentes - ora em apreciação -, entende este Colégio

Arbitral não definir serviços mínimos e meios diferenciados, por não vislumbrar nem

serem apresentadas razões para decidir de forma diferente, subscrevendo, para tanto, na
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íntegra, os fundamentos constantes daquele Acórdão com os quais está inteiramente de

acordo e que, para melhor entendimento, se transcrevem:

Assim

il (...)

(...)

Reportøndo-nos agora oo caso vertente, estó em causo - primo focie - openos a

opreciaçdo de uma greve respeitante aos dias 7, 2 e 3 de fevereiro de 2029, pora os

trobalhadores docentes, ctos dias 7, 2, 3 e 4 de fevereiro de 2023, poro os trabalhodores

não docentes.

Todovia, não pode o Tribunol Arbitral ignoror - por ser um focto notório - que

estes dias de greve se inserem, no prótica. num período mais alargodo de greves, que

decorre ió, de formo proticamente contínuo. desde 9 de dezembro de 2022, poro os

trabalhodores docentes, e desde 4 de janeiro de 2023, pora os trabalhadores não

docentes, estondo iguolmente jó anunciodos novos avisos prévios decretondo novos

greves, com o mesmo ômbito e fundamentos, poro os trabalhadores docentes o realizar

nos dios 6, 7, 8, 9, 70, 1-3, 74 e 7s de fevereiro de 2023, e pora os trabalhadores nõo

docentes, o realizor nos dios 6, 7, 8, g, 1-0, J-9, 74, j.5, 7G, j.7, 20, 22, 23 e 24 de fevereiro

de 2023.

(...)

Assim sendo, o eventuol obrígatoriedøde de serem, ou nõo, fixodos serviços

mínimos hó-de ser oferida, em concreto, de ocordo com o circunstonciølismo de coda

greve em porticular.

Oro, em concreto, o Tribunal Arbitral, não pode ignoror que:

- existe umo intençdo - mais ou menos assumida - de as sucessivos greves que se

vêm montendo, desde há cerca de doís meses de forma quase contínua, se irem monter,

oo que tudo indico, "por tempo indeterminado,,;

- tal duroçdo - e, sobretudo, o indefiniçõo quanto ao seu termo e o consequente

imprevisibilidade quanto oo efeito ocumulado do somotório dos diversos períodos de

4
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greve porcelares que têm sido e continuam o ser decretodos - redundará, num

determinodo momento. num prejuízo insuportóvel pora o direito de ocesso oo ensino e o

direito de aprender, sobretudo paro os alunos mois corenciados e vulneróveis, que sõo

obviamente os mais otingidos e prejudicados pelo prolongomento indefinido das greves,

pois ndo dispõem dos meios necessórios paro recuperor o tempo letivo perdido;

- afigura-se inquestionável que, a partir desse momento. o somatório das greves,

quer a ora decretada, quer os que a antecederom, quer as anunciados, porão em risco, de

forma danoso e tendencialmente irreversível, os direitos dos crianços e alunos e respetivos

agregados familiares, em particular num ono letivo em que os escolos implementam os

seus planos de recuperaçdo de aprendizogens perdidas duronte a pandemio, moxime o

Plano 21123 Escola+, aprovado pelo Resolução do Conselho de Ministros n.s 90/2027, de 7

de julho, reiterado este ano pela Resoluçõo do Conselho de Ministros n.e 66/2022, de 22

de julho.

- tal dano - potenciolmente irreparável - seró porticularmente gravoso paro os

alunos que irõo reolizar provas finais do ensino básico, do 9.e ano de escolaridode e

exames finais nacionais do ensino secundório, dos 1-L.s e 1.2.e anos de escolaridode.

A única questõo que se coloca ao presente Tribunal Arbitral é se, neste momento,

se poderá já afirmor, indubitavelmente, que o efeito ocumulado destas greves jó atingiu o

ponto, no que respeita ù atividade docente. em que o ndo fixaçdo de serviços mínimos

coloca em causo a sotisfação de necessidodes sociais impreteríveis (sendo certo que, como

supra se referiu, apenos nessa circunstôncia os mesmos deverão ser fixados).

Afigura-se ao Tribunal Arbitral que o resposto o esso questõo, neste momento,

oínda não pode deixar de ser negotiva, rozão pela qual não deverão ser fixados serviços

mínimos poro esso componente.

Diversa é o questão no que respeito à alimentação prestado nos refeitórios

escolores relativamente aos alunos beneficiários da ação sociol escolor, sendo sobido que

pora muitos desses alunos as refeições servidos nos escolas são a refeição essencial do

dia, o que aliós determinou que fosse um dos apoios que as escolas nunca deixaram de

prestar, mesmo no decurso dos interrupções letivas durante a pandemia da COVID-79;
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dc
O mesmo se digo relativamente aos alunos que beneficiam da oplicaçdo das

medidos seletivos e adicionois de suporte à aprendizagem de alunos com necessidades

educotivos específicos, previstos no Decreto-Lei n.e 54/201,8, de 6 de julho. Tais apoios,

pela sua naturezo, demondam um carácter de continuidade que não é compotível com

uma intercupçdo previsível de meses.

O mesmo vole pora os olunos jó sinalizados e acomponhados pelos Comissões de

Proteção de Crionças e Jovens e pelas Equipas Multidisciplinares de Assessoria oos

Tribunais, bem como os novos situações que sejam identificodas, designadomente por

risco de abandono escolor.

Considerando que a exequibilidode dos serviços mínimos ocima referidos e infra

determinados pressupõe necessariomente prestoção de trobotho por parte do pessoal

docente e não docente que exerce funções nos respetivos estabelecimentos de educação e

ensino na iusta medida em que o funcionamento das escolas dele dependa, tombém estes

terõo de ser abrongidos por tais serviços mínimos, pora garantio do søtisfoçdo das

necessidodes que se pretende acoutelor."

lll- Decisão:

Em face do exposto, este Colégio Arbitral determina, por unanimidade, fixar os

seguintes serviços mínimos (também continuando a transcrever):

l. Pessool docente e técnícos superiores:

- Garontia dos opoios aos olunos que beneficiam de medidas seletivas e

odicionais previstas no Decreto-Lei n.e S4/20j.9, de 6 de jutho;

- Garantia dos apoios terapêuticos prestados nas escolos e pelos Centros de

Recursos para o lnclusão, bem como o ocolhimento nos unidades integrados nos

centros de Apoio à Aprendizogem, paro os alunos os olunos para quem foram

mobilizados medidas adicionais;
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- Garontia dos opoios oos alunos em risco ou perigo sinolizados peløs

Comissões de Proteção de Crianços e Jovens e oos alunos em situações mais

vulneróveis, em especial perigo de abondono escolar;

- Garantia do continuidade das medidos em curso que visom apoior o bem-

estor social e emocionol dos olunos, no ômbito do Plano 21123 Escola+ - Plano

lntegrodo paro o Recuperoção das Aprendizogens;

ll. Pessoal não docente:

- Garontia do serviço de portaria (vigilância e controlo de acessos) dos

e sta be I e ci m e ntos e scol ø re s ;

- Garantia da disponibilização das refeições (quando o refeitório nõo estó

concessionado);

- Garantio do vigilância e seguranço das crianços e alunos no espoço escolar e

nos locais de refeiçõo.

lll. Meios: os que forem estrîtdmente necessórios ao cumprimento dos serviços

mínimos acimo determinados, escolo a escolo, odequados à dimensõo e ao número de

alunos que a frequento.

- Docentes e Técnicos Superiores: 7 por apoio, de acordo com o especialidade,

aos olunos que carecem das medidas ocima identificadas nos diferentes ciclos de

ensino;

- Ndo docentes:

- mínimo de L trobalhador paro o serviço de portorio/controlo dos ocessos

acolhimento das crianças e alunos;

- mínimo de L trabolhodor para vigilância do refeitório de acordo com o

dimensdo do espaço e o número de alunos envolvidos;

- mínimo de 2 trabalhadores, de acordo com o número de refeições

servidas, paro ossegurar o confeçdo das refeições nos refeitórios nõo

concessionados;
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- mínimo de 1. trobolhodor por espaço escolar para o vigilância e segurança

dos olunos, de ocordo com a dimensão do espoço.

Notifique

Lisboa, L de fevereiro de 2023

O Árbitro Presidente,

(r de Azevedo Maia)

O Árbitro represe Trabalhadores,

(Carlos Eduardo Linhares de Carvalho )

O Árbitro representante dos Empregadores públicos,

é=9{q

(Helena de Almeido Esteves)
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