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No dia em que PSD e CDS aprovam Orçamento medonho,
milhares de pessoas exigem em São Bento

Mudança urgente
de política!

Contra a recessão, a exploração e o empobrecimento, exigindo
mudança urgente de política, milhares de pessoas responderam ao
apelo da CGTP-IN e fizeram ouvir em São Bento a voz dos que não
cruzam os braços.
O Orçamento medonho foi aprovado pela
maioria que suporta o Governo de Passos
Coelho e de Portas. Mas, como sublinha a
resolução aprovada, vai prosseguir a dinamização da ação e da luta reivindicativas,
“tendo presente que no actual contexto
político e social é urgente desenvolver a
iniciativa sindical e intensificar a acção
reivindicativa nos locais de trabalho, condição necessária e decisiva para aumentar
os salários, defender os direitos e melhorar
as condições de trabalho, mas também
para alargar o campo da luta mais geral
para pôr termo a este Governo e a esta
política.”
Depois de décadas de retrocesso económico e social, da responsabilidade de
sucessivos Governos do PS, PSD e CDS,
o actual Governo do PSD/Passos Coelho
e do CDS/Paulo Portas instituiu como
política de Estado a recessão económica,
o desemprego e o roubo aos trabalhadores, aos reformados e pensionistas,
destaca a resolução aprovada.
Como afirmaria o Secretário Geral da

CGTP-IN, Arménio Carlos, “chegou a vez
do Presidente da República dizer o que
pensa sobre o assunto.”
“O processo está longe de estar encerrado” e, por isso, para o dirigente sindical,
“é hora de falar das ilegalidades do OE”.
Arménio Carlos acrescentou que há três
semanas foi pedida uma reunião com
Cavaco Silva e “até ao momento não
houve resposta”. Para o Secretário Geral
da Central unitária, se o Presidente quer
cumprir as suas funções “não tem outro
caminho senão vetar o Orçamento de
Estado [OE]”.
Depois de referir que “Portugal não pode
continuar subjugado a um Governo que assenta a sua opção de classe num programa
de agressão aos trabalhadores e ao povo
português, para satisfazer os interesses
económicos e financeiros dos grandes
grupos capitalistas”, a resolução aprovada
em São Bento sublinha:
“É um imperativo nacional o combate sem
tréguas contra a política de direita que

subverte os ideais, direitos e garantias
alcançados com a instauração do regime
democrático e que aprofunda o confronto
com a Constituição da Republica Portuguesa e os princípios fundamentais que
enformam uma sociedade Democrática,
Solidária e Progressista. Uma luta que põe
na ordem do dia a exigência nacional de
uma ruptura com a política de direita,
por uma alternativa que assegure o desenvolvimento e o progresso económico,
um Portugal com Futuro, Independente
e Soberano.”
Os trabalhadores presentes na concentração desta terça-feira, 27 de novembro
de 2012, assumem o compromisso em
prosseguir e intensificar a luta, tendo
como objectivo romper com a política de
direita. Nesse sentido decidem, entre outras acções, apelar à participação de todos
nas Manifestações de dia 8 de Dezembro
no Porto e dia 15 em Lisboa, contra estas
políticas de direita.
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jurídico
n.º 208, Série II, de 2012-10-26
Regulamenta o processo de constituição e funcionamento da bolsa
de avaliadores externos, com vista
à avaliação da dimensão científica e
pedagógica.

Indice de

Legislação

Ministério dos Negócios Estrangeiros
Decreto-lei n.º 234/2012, DR n.º 210,
Série I de 2012-30-10
Procede à segunda alteração do DL
n.º165/2006, de 11 de agosto, que
estabelece o regime do ensino de português no estrangeiro.
Ministério da Educação e Ciência e da
Solidariedade e da Segurança Social
Despacho n.º 14100/2012, DR n.º 210,
Série II de 2012-10-30
Fixa, para o ano letivo de
2011/2012, o apoio financeiro no
âmbito do programa de expansão e
desenvolvimento da Educação PréEscolar com as autarquias.
Ministério da Educação e Ciência –
Gabinete do Secretário de Estado do
Ensino e da Administração Escolar
Despacho n.º 13981/2012, DR n.º 208,
Série II, de 2012-10-26
Estabelece os parâmetros nacionais
para a avaliação externa da dimensão
pedagógica a realizar no âmbito da
avaliação do desempenho docente.
Ministério da Educação e Ciência –
Gabinete do Secretário de Estado do
Ensino e da Administração Escolar
Despacho normativo n.º 24/2012, DR
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Ministério da Educação e Ciência –
Gabinete do Secretário de Estado do
Ensino e da Administração Escolar
e da Secretária de Estado do Ensino
Básico e Secundário
normativo n.º 20/2012, D n.º 192,
Série II, de 2012-10-03
Normas orientadoras para a constituição de territórios educativos de
intervenção prioritária de terceira
geração, bem como as regras de elaboração de contratos-programa ou de
autonomia.

Ministérios das Finanças e da Educação e Ciência – Gabinetes dos Secretários de Estado da Administração
Pública e do Ensino e da Administração Escolar
Despacho 12635/2012, DR n.º 188,
Série II, de 2012-09-27
Determina a correspondência entre
a avaliação obtida no SIADAP nas menções qualitativas específicas previstas
no artigo 46º do Estatuto da Carreira
Docente dos Educadores de Infância
e dos Professores dos Ensinos Básico
e Secundário para os docentes em
Mobilidade em serviços e organismos
da Administração Pública.
Ministérios das Finanças e da Educação e Ciência – Gabinetes dos Secretários de Estado da Administração
Pública e do Ensino e da Administração Escolar
Despacho n.º 12567/2012, DR n.º 187,
Série II de 2012-09-26
Estabelece os universos e os critérios
para a determinação dos percentis
relativos à atribuição das menções
qualitativas aos docentes integrados na
carreira.
Ministério da Educação e Ciência –
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 12235/2012, DR n.º 181,
Série II de 2012-09-18
Determina o apoio financeiro aos
estabelecimentos de educação préescolar da rede pública para a aquisição de material didático para o ano
letivo 2012-2013.
Ministério da Educação e Ciência –
Gabinete do Secretário de Estado do
Ensino e da Administração Escolar
Despacho n.º 12173/2012, DR n.º 180,
Série II de 2012-09-17
Autoriza a abertura do curso de pro-

fissionalização em serviço para docentes das escolas profissionais públicas e
privadas, a ministrar pela universidade
católica portuguesa, no ano letivo de
2012-2013.
Assembleia da República
Lei n.º 51/2012, DR nº172/2012, Série
I de 2012-09-05
Aprova o estatuto do aluno e ética
escolar, que estabelece os direitos e
deveres do aluno dos ensinos básico e
secundário e o compromisso dos pais
ou encarregados de educação e dos
restantes membros da comunidade
educativa na sua educação e formação,
revogando a Lei n.º 30/2002, de 20 de
dezembro.
Ministério da Educação e Ciência
– Direção Regional de Educação do
Alentejo
Despacho n.º 11808/2012, DR n.º 171;
Série II de 2012-09-04
Delega competências no diretor
regional-adjunto de Educação do Alentejo o cargo de presidente do conselho
coordenador de avaliação da Direção
Regional de Educação do Alentejo.
Ministério da Educação e Ciência
Portaria n.º 260/2012, DR n.º 168,
Série I de 2012-08-30
Define as regras e procedimentos a
observar quanto à celebração, acompanhamento e avaliação dos contratos
de autonomia a celebrar entre os agrupamentos de escolas ou escolas não
agrupadas e o Ministério da Educação
e Ciência.
Ministério da Educação e Ciência
Portaria n.º 261/2012, DR n.º 168,
Série I de 2012-08-30
Estabelece as regras a que obedece
a avaliação do desempenho docente
dos diretores de agrupamentos de
escolas ou escolas não agrupadas, dos
diretores dos centros de formação de
associações de escolas e dos diretores
de escolas portuguesas no estrangeiro.
Decreto-Lei nº 137/2012 de 2 de
julho - Alteração ao Decreto-Lei
75/2008- Gestão Escolar.
Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de
julho - Estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão dos
currículos, da avaliação dos conhecimentos e capacidades a adquirir e a
desenvolver pelos alunos dos ensinos
básico e secundário
Despacho nº 8771-A/2012 de 3 de
julho - Calendário escolar para o ano
escolar de 2012-2013

editorial

editorial
É a velha escola a duas velocidades, há tanto
tempo sonhada por esta direita trauliteira,
que agora vê a possibilidade de acertar contas com o 25 de abril.
Joaquim Páscoa
Presidente do SPZS



Como a FENPROF antecipadamente denunciou, o ano letivo começou mal. Com mais
desemprego (com o maior despedimento
coletivo de docentes de que há memória),
mais confusão na organização dos horários, mais trabalho para os professores/
educadores, mais dificuldades para as
famílias poderem acompanhar os filhos
em idade escolar. O roubo nos salários
e nos subsídios continuou e tenderá a
agravar-se, apesar da decisão do Tribunal
Constitucional. Os mega-agrupamentos
continuam a constituir-se, apesar de já
estar provado que não acrescentam nada
de positivo à Educação. A chamada reorganização curricular avançou, aumentando
os “horários-zero” e diminuindo a resposta
educativa das escolas.
A previsão de corte de mais uns milhões
de euros ao orçamento para a Educação
(quantos? Está anunciado o corte de mais
700 milhões de euros, mas quantos mais
serão necessários para saciar a gula desta
direita neo-liberal?). O que está no seu horizonte, já nós sabemos: acabar com esta
Escola Pública, privatizar o que julgarem
mais lucrativo, deixando umas migalhas
para quem não puder pagar a Educação e
amarrando os portugueses, durante décadas, ao pagamento dos empréstimos que
forem necessários para a sua formação. É
a velha escola a duas velocidades, há tanto

tempo sonhada por esta direita trauliteira,
que agora vê a possibilidade de acertar
contas com o 25 de abril.
E é este assalto brutal à Educação, à Saúde
e às outras funções sociais do Estado, a par
de outros preparados pelo Governo (IRS,
IMI, …) que irá pôr o país ao nível desejado
pelas troicas: na miséria, através de um
empobrecimento tal que torne Portugal
“competitivo”.
Nuno Crato, que publicamente tem defendido uma escola exigente, prepara-se
para importar o sistema educativo da
Alemanha, considerado por académicos
alemães responsável pela iliteracia de
7,5 milhões de alemães. Este modelo de
organização irá encaminhar muitos jovens
portugueses para as chamadas vias profissionalizantes e vocacionais, separando definitivamente as elites “pensantes”, para
um lado, dos trabalhadores “manuais”,
para outro, comprometendo o papel de
mobilidade social que a escola até agora
tem desempenhado. Este modelo, a que
alguns chamam “dual”, criará escolas de
primeira e de segunda, professores de
primeira e de segunda.
Os professores começam a reconhecer
que muitos dos problemas com que se
debatem são provocados, não apenas pelo
Ministério da Educação, mas pelo Governo;
mesmo os tanta agitação criaram (gestão,

reorganização curricular, cortes salariais e
de subsídios, avaliação de desempenho,
…) são a aplicação, na área da Educação,
da política neo-liberal. Para derrotar esta
política, não podemos contar apenas com
as nossas forças. Embora continuando
as nossas lutas setoriais, temos que nos
envolver mais nas ações da Administração
Pública e da CGTP.
Como costumamos dizer, quando lutamos
também estamos a educar. Porque lutar
implica refletir, organizar, e propor. Como
fizemos este ano na comemoração do 5 de
outubro, promovida pela FENPROF e na
Marcha contra o Desemprego, promovida
pela CGTP. Como também fizemos na Greve Geral, que contou com a participação
dos sindicatos da CGTP e de muitos que,
não sendo filiados nesta central, reconhecem nela o papel mobilizador e agregador
dos trabalhadores portugueses. E porque
somos professores, porque queremos continuar a ser educadores, continuaremos a
lutar pela Escola tal como a entendemos:
Pública, Democrática, de Qualidade e
para Todos.
Novembro de 2012
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Orçamento de Estado para a
EDUCA(destrói-ka)ÇÃO em 2013
A proposta do Orçamento de Estado para 2013 foi aprovada na generalidade quarta-feira,
dia 31 de Outubro, com os votos da maioria parlamentar. Toda a oposição - PS, PCP, BE e
“Os Verdes” - votou contra a proposta do Governo, conforme estava anunciado.
Seguiu-se a fase de discussão da proposta
Orçamento do Estado para 2013 na especialidade, durante a qual, até 16 de Novembro, os deputados apresentaram propostas
de alteração. Foi finalmente votada a 27
de Novembro, tendo sido aprovada pela
maioria. O texto vai entrar na Presidência
da República na próxima terça-feira, dia
11. Nos próximos dias cumpre-se o prazo
para reclamações. É a primeira vez desde
2006 que o orçamento chega às mãos de Cavaco Silva antes de meados de dezembro,
restando-nos a esperança do seu envio para
o tribunal constitucional como defendem
vários constitucionalistas.
Até o Conselho Económico e Social considerou já que a proposta de Orçamento
do Estado para 2013 não responde à
necessidade de crescimento económico,
de melhoria do financiamento da economia e de aumento do emprego. Para este
Conselho, o processo de consolidação orçamental vai contribuir para a degradação da
atividade económica, que tem vindo a decrescer desde 2011. O Conselho Económico
e Social defende a retoma de investimento
para fomentar o crescimento económico. E
sublinha, com preocupação, o declínio do
investimento público e privado.
No que diz respeito à Educação, o Orçamento para 2013, levou a FENPROF a tomar
diversas iniciativas junto da Assembleia da
Republica. Assim a FENPROF entre outras
ações, solicitou uma reunião à Comissão de
Educação, Ciência e Cultura da Assembleia
proposta apresentada pelo governo na votação final global agendada para 27 de Novembro. Recorde-se que, para além disso, a
FENPROF, em convergência com pais e encarregados de educação, trabalhadores não
docentes das escolas e da República onde
colocará as suas preocupações em relação
a este problema muito grave, procurando
sensibilizar os deputados ligados ao setor
para a necessidade de alterarem este OE
ou, caso isso não aconteça, votarem contra
a inspetores de educação promoveu uma
Petição contra os cortes na Educação que
foi entregue na Assembleia da República no
dia 29 de Outubro. Por fim, no seu site, a
FENPROF divulgou os endereços eletrónicos
institucionais dos grupos parlamentares, da
Comissão de Educação, Ciência e Cultura da
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Assembleia da República e dos deputados
que a integram, facilitando, dessa forma, o
diálogo entre os professores e os deputados
diretamente ligados ao setor da Educação,
no sentido destes compreenderem melhor
os gravíssimos problemas que a eventual
aprovação deste OE para 2013 causará nas
pessoas.
O Orçamento que o Governo prevê aplicar
na Educação em 2013 gera profundas preocupações nos professores. Verifica-se que o
corte é brutal, ultrapassando os 700/800
milhões de euros e provoca um novo
recuo de 0,4% do PIB num setor que, em
apenas dois anos, desceu dos 5,7% para
os 3,9% (-1,8% do PIB).
Ensino Não Superior:
Estes novos cortes são de uma violência
extrema para as escolas e instituições
e obrigarão a novas medidas de caráter
muito negativo, de que resultarão mais desemprego nos docentes contratados, mais
instabilidade profissional com o aumento do
número de horários zero e piores condições
de trabalho. Tais medidas, de acordo com
o documento divulgado pelo governo, passam por voltar a mexer nos currículos, por
continuar a aumentar o número de alunos
por turma, por desviar muitos alunos para
as vias profissionalizantes, por continuar
a encerrar escolas e a constituir megaagrupamentos, por cortar/limitar apoios na
Educação Especial, por asfixiar os cursos
de ensino noturno, por empurrar as escolas
para a celebração de contratos de autonomia desresponsabilizadores do MEC em
relação a apoios adequados à concretização
dos projetos educativos,
No Ensino Superior:
Os cortes avizinham-se brutais embora
tenham diminuído até 27 de novembro,
à custa do sacrifício do ensino básico de
2º/3ºciclos e secundário. Este orçamento
vai impor, à generalidade dos docentes do
Ensino Superior, uma redução do salário líquido, com o aumento do IRS a ser superior
ao subsídio que no próximo ano deixará de
ser confiscado; prevê alterações violentas
nos regimes de aposentação com cortes
enormes ou muitos mais anos de serviço;
mantém os professores que concluam a

agregação sem a correspondente valorização salarial. A juntar ao corte, já anunciado
no verão, de quase 3% (em média), as Instituições do Ensino Superior vão ser obrigadas
a aumentar a sua contribuição para a Caixa
Geral de Aposentações que passa de 15 para
20% da massa salarial. Tendo em conta que
o Orçamento que o Estado transfere para
muitas Instituições do Ensino Superior é
hoje inferior às suas despesas com pessoal,
o aumento na contribuição para a CGA é
equivalente a uma redução adicional do
financiamento público superior a 5%. A
maioria das instituições não tem condições
de acomodar mais este corte, tendo até o
Instituto Superior Técnico, apesar de ter
uma elevada taxa de receitas próprias,
declarado não conseguir funcionar com as
verbas propostas.
Com a aprovação deste orçamento, muitas instituições ficarão à beira da ruptura
financeira e serão forçadas a despedir docentes, não renovando os seus contratos,
eliminar cursos, encerrar instituições,
alterar as regras de ação social escolar,
não necessariamente no sentido de a reforçar, e pela precarização cada vez maior
dos investigadores e outros trabalhadores
científicos. As consequências para Professores/Educadores são as piores: salários
cortados, subsídios confiscados, pensões
reduzidas, condições para a aposentação
bruscamente alteradas, mais desemprego,
piores condições de trabalho.
Com este Orçamento de Estado para
2013, a Escola Pública de qualquer setor
de educação e ensino corre riscos muito
sérios de implosão. O governo quer cortar
onde já não há para cortar, quer repetir
medidas que, comprovadamente, têm
efeitos muito negativos na organização
e funcionamento das escolas, quer continuar a livrar-se de profissionais que são
indispensáveis. As consequências serão as
piores para a qualidade do ensino e para o
futuro de Portugal.
A FENPROF chumba esta proposta de
Orçamento do Estado para 2013 e apela
aos docentes e investigadores que se
mobilizem para, contra ele, lutarem.

lutas

SPZS na Greve Geral

lutas

Milhares de escolas sem aulas: uma forte resposta dos profissionais
da Educação à austeridade que sufoca o país

Um pouco por todo o país, o encerramento de milhares de escolas – jardins
de infância, escolas do 1.º Ciclo, EB
2.3, Secundárias e do Ensino Superior
– foi face muito visível da forte adesão
à Greve Geral por parte dos profissionais de Educação, docentes e não docentes.
A FENPROF/SPZS saúdam calorosamente todos os professores, educadores e
investigadores que aderiram greve e,
assim, revelaram uma forte consciência
profissional, contestando, com a sua
luta, o caminho de austeridade para que
o país está a ser empurrado e que, apesar
dos enormes sacrifícios a que obriga os
portugueses, se revela como um caminho
errado que provoca mais desemprego,

mais pobreza e nem sequer leva a que
desçam os valores da dívida e do défice.
Pelo contrário, não só subiram, como se
prevê que continuem a bater máximos
que a história registará negativamente.
O governo limita-se a apertar cada vez
mais os níveis de austeridade e, assim,
a provocar condições de vida que já se
tornaram insustentáveis para muitos
portugueses, numa espiral que, a não
ser parada pela sua luta, não terá fim.
Se nesta Greve Geral, os docentes se
manifestaram contra o desemprego, as
reduções salariais, os roubos nos subsídios, o agravamento dos horários de
trabalho ou a degradação das condições
de trabalho nas escolas, esteve também
muito presente a contestação às polí-

ticas de destruição das funções sociais
do Estado que se repercutem de forma
violenta na Educação e, em particular,
na Escola Pública.
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Refundar para destruir
No quadro das políticas de terror que a
coligação de direita tem vindo a infligir
aos Portugueses, sobretudo àqueles que
vivem dos rendimentos do seu trabalho, assistimos a um início de ano letivo
particularmente difícil, para os alunos e
para as suas famílias, que empobreceram
radicalmente, para a própria Escola,
enquanto organização, que se encontra
amputada de recursos imprescindíveis
para um funcionamento à altura daquilo
que dela se espera.

ligam as medidas que o MEC impôs na
educação à degradação da Escola Pública; As condições de trabalho para os
docentes degradaram-se aceleradamente
nos últimos anos. Essa degradação veio
descaracterizar a profissão e acentuar o
mal-estar paralelamente à delapidação de
direitos laborais, dos quais se destacam a
desregulação dos horários de trabalho e
simultaneamente o incremento de complexidade às tarefa dos/as docentes, numa
lógica de prestação de contas.

A Escola encontra-se hoje depauperada, sobretudo, de recursos humanos, designadamente Professores e
Professoras, que desapareceram em
grande número, fruto de medidas
irresponsáveis que foram impostas
como um fim em si mesmas no sentido concreto de reduzir o número
de docentes.

Neste momento assistimos a um conjunto
amplo de docentes, que
fruto de medidas avulsas, têm um número de
turmas incomportável,
igualmente com diversos níveis de ensino e,
em muitos casos, como
se já não fosse pouco,
com serviço distribuído
no âmbito de megaagrupamentos, cujos estabelecimentos podem

Como é o caso da revisão da
estrutura curricular, do aumento do número de alunos
por turma, da imposição de
mais mega-agrupamentos e
das condições impostas pelo
despacho de organização do
ano letivo (Despacho normativo nº 13-A/2012, de 5 de
Junho).
Ao contrário da mentira redonda proferida vezes sem
conta por Nuno Crato, que se
redobrou em esforços para,
de forma cínica, relacionar o
decréscimo de docentes dos
ensinos básico e secundário
com a diminuição do número
de alunos, a verdade dos números diz o contrário, pois de
acordo com fontes da OCDE e
do insuspeito GEPE (Gabinete
de Estatísticas e Planeamento
da Educação), o número de alunos não só
não decresceu, como aumentou e, tendencialmente, continuará a crescer nos
próximos anos.
São notórios, os pontos de contacto que
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distar mais de uma dezena de quilómetros
entre si.
Este novo paradigma no qual se desenvolve
a docência, que se encontra já muito des-

gastante, facilmente derrapará para uma
situação de trabalho alienado, em que
os/as docentes correm o risco de perder
o sentido e o significado do seu trabalho,
num processo que deixa de ser a manifestação da vontade intrínseca do indivíduo,
na consciência da sua atividade, para se
tornar basicamente um processo exterior
ao sujeito, que é o/a docente, enquanto
agente reflexivo. Quando se perde a referência da finalidade da nossa ação e do
nosso trabalho, neste caso concreto, da
educação e formação de cidadãos e cidadãs, passando-se a trabalhar em função
de metas, de resultados que têm que ser
atingidos e controlados por exames e outros parâmetros mensuráveis e mecânicos,
é a estranheza da própria profissão que se
instala e com ela compromete-se muito a
própria natureza e dignidade do professor
enquanto trabalhador. Os efeitos, claro,
fazem-se sentir através do sofrimento, ao
contrário do bem-estar.

actual

O que se está a passar é que os/as docentes
deixaram de sentir satisfação e prazer no
seu trabalho porque lhes foi cortada a liberdade e alguma autonomia para fazer escolhas na sua escola e no âmbito da responsabilidade do seu trabalho fazendo com que se
sintam aprisionado/as e física e emocionalmente deprimidos/as.
Olhando atentamente para todo o processo
de destruição de serviços públicos provocado pelas políticas desenvolvidas nos últimos
anos pelos partidos da troica, percebemos
que não foi uma ação desastrada de intérpretes políticos pouco habilidosos, muito
pelo contrário, estamos perante uma ação
consertada e meticulosamente planeada,
que tem um grande objetivo, sempre presente embora oculto no plano do discurso.
A destruição das funções sociais do Estado.
Partindo do exemplo que conhecemos e ao
qual temos vindo a assistir na educação,
dificilmente podemos deixar de assumir
que esta estratégia, assumida num primeiro momento por Lurdes Rodrigues, a seguir
por Isabel Alçada e ultimamente por Nuno
Crato, são tudo menos ingénuas.

actu-

O que está em causa é mesmo
uma estratégia de deterioração
de um serviço público para nos
levar a um fim último, a mais uma
“inevitabilidade”. Reequacionar
as funções sociais do Estado.
Às dificuldades acrescidas que se colocam
aos/às docentes para desenvolverem o seu
trabalho, pela consequente desfiguração
da sua identidade profissional, na ameaça de torná-los meros difusores de uma
ideologia dominante através de processos
sofisticados de controlo, surge, por fim,
a anunciada refundação do memorando

da troica como um golpe aparentemente oculto para ceifar irreversivelmente
funções socias do estado, levando a que
pilares importantes do estado enquanto
garante da coesão social, outrora sinónimo
de progresso e democracia, sejam finalmente mercantilizadas, constituindo-se
como áreas importantes de exploração
para interesses privados, que há muito as
ambicionavam.

A chamada refundação do memorando da troica não passa de
uma estratégia de consolidação
da destruição efetuada, crimes
neoliberais levados a cabo pela
atual equipa governativa assessorados por um conjunto de sábios
internacionais, do FMI e do Banco
Mundial.
Se deixarmos legitimar isto, o resultado
será nefasto e não ficará pedra sobre pedra da experiência da luta e de anos de
avanço civilizacional desde o pós II Grande
Guerra. É por isso, um dever de todos e
de cada um de nós vencer esta ofensiva
sorrateira que visa ganhar terreno para nos
submeter aos cortes permanentes na despesa que o Estado deve manter, na saúde,
na Segurança Social e da Educação.
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Regulamento da Assembleia Geral

ARTIGO 1.º

do sindicato e no presente regulamento;

1. A convocação da assembleia geral é
feita pelo presidente da mesa, ou, em caso
de impedimento, por um dos secretários
através de anúncios convocatórios publicados em, pelo menos, um dos jornais mais
lidos da área em que o sindicato exerce a
sua atividade, com a antecedência mínima
de 15 dias.

b) Presidir às reuniões da assembleia
geral, assegurando o bom andamento dos
trabalhos;

2. Nos casos em que as reuniões sejam
convocadas para os fins constantes das
alíneas a) a e) do artigo 49.º dos estatutos do sindicato, o prazo mínimo para a
publicação dos anúncios convocatórios é
de 20 dias, salvo motivo justificado, em
que o prazo máximo é de trinta dias e, se
se tratar da assembleia geral eleitoral, o
prazo é de 60 dias, como previsto no artigo
77.º dos estatutos.
ARTIGO 2.º
1. As reuniões da assembleia geral têm
início à hora marcada, desde que esteja
presente a maioria dos sócios, ou trinta
minutos mais tarde, com a presença de
qualquer número de sócios, salvo disposição em contrário.
2. As deliberações referidas nas alíneas a),
b), d), e) e f) do artigo 49.º dos estatutos,
serão obrigatoriamente tomadas por voto
direto, secreto e universal.
3. As deliberações referidas nas alíneas a),
e e) do mesmo artigo são aprovadas com a
participação de pelo menos dez por cento
dos associados.
4. As deliberações referidas na alínea
d) deverão ser aprovadas com o voto
favorável de ¾ do número de todos os
associados.
5. As reuniões extraordinárias requeridas
pelos associados, ao abrigo do disposto
na alínea e) do artigo 51.º dos estatutos
do sindicato, não se realizarão sem a
presença de, pelo menos, ⅔ do número
de requerentes, pelo que será feita uma
única chamada no início da reunião, pela
ordem por que constem os nomes no requerimento.
ARTIGO 3.º
Compete, em especial, ao presidente:
a) Convocar as reuniões da assembleia
geral, nos termos definidos nos estatutos
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c) Dar posse aos novos membros eleitos
da mesa da assembleia geral, da direcção central, das direções distritais e do
conselho fiscal;
d) Comunicar à assembleia geral qualquer
irregularidade de que tenha conhecimento;
e) Assinar os termos de abertura e encerramento e rubricar as folhas dos livros
de atas.

a associados por si mandatados, presidir
às reuniões da assembleia geral descentralizadas.
ARTIGO 8.º
1. Com a convocação da assembleia geral
descentralizada serão tornadas públicas as
propostas a submeter à sua apreciação.
2. O associado que pretender apresentar
propostas de alteração ou novas propostas
sobre os assuntos constantes da ordem de
trabalhos deverá enviá-las, por escrito,
à mesa da assembleia geral nos 8 dias
seguintes à convocação da assembleia
geral.

ARTIGO 4.º
Compete, em especial, aos secretários:
a) Preparar, expedir e fazer publicar os
avisos convocatórios;
b) Elaborar o expediente referente à reunião da assembleia geral;
c) Redigir as atas;

ARTIGO 9.º
A mesa da assembleia geral assegurará,
na medida do possível, que antes da reunião da assembleia geral, sejam dadas a
conhecer aos associados as propostas a
discutir.

d) Informar os associados das deliberações
da assembleia geral;

ARTIGO 10.º

e) Coadjuvar o presidente da mesa em
tudo o que for necessário para o bom
andamento dos trabalhos da assembleia
geral.

Salvo os casos previstos no regulamento
eleitoral não é permitido nem o voto por
correspondência nem o voto por procuração.

ARTIGO 5.º
1. As reuniões da assembleia geral poderão
realizar-se num único local ou em diversos
locais, mas sempre dentro da área da
atividade do sindicato e no mesmo dia ou
em dias diferentes.
2. Compete à mesa da assembleia geral
deliberar sobre a forma de realização da
assembleia geral, tendo em consideração
a necessidade de assegurar a mais ampla
participação dos associados.
ARTIGO 6.º
A participação dos associados nas reuniões da assembleia geral descentralizadas
far-se-á de acordo com os cadernos
previamente organizados pela mesa da
assembleia geral.
ARTIGO 7.º
Compete à mesa da assembleia geral e, no
caso de impossibilidade dos seus membros,

Regulamento de funcionamento das Assembleias Gerais do SPZS
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Regulamento Eleitoral
ARTIGO 1.º
1. Nos termos do artigo 78.º dos estatutos do sindicato, os membros da mesa da
assembleia geral, da direção central, das
direções distritais e do conselho fiscal são
eleitos por uma assembleia geral eleitoral
constituída por todos os associados.
ARTIGO 2.º
Compete à mesa da assembleia geral
dirigir todo o processo eleitoral para os
corpos gerentes, nomeadamente marcar
a data das eleições e receber:
a) As listas contendo a identificação dos
candidatos efetivos e suplentes aos corpos
gerentes com a indicação do órgão a que
cada associado se candidata;
b) O termo individual ou coletivo de aceitação de candidatura;
c) O programa de ação;
d) A indicação dos representantes da
candidatura na comissão eleitoral.
ARTIGO 3.º
Nos termos do artigo 85.º dos estatutos,
compete à comissão eleitoral:
a) Verificar a regularidade do processo
eleitoral;
b) Promover a verificação dos cadernos
eleitorais;
c) Garantir a divulgação dos programas
das listas candidatas, em igualdade de
condições;
d) Assegurar a todas as listas igual acesso
aos meios técnicos e recursos do sindicato;
e) Fiscalizar o normal curso da campanha
eleitoral e do acto eleitoral;
f) Promover a elaboração dos boletins de
voto;
g) Fixar o número de mesas de voto e
promover a respetiva constituição;
h) Deliberar sobre o horário de funcionamento da assembleia eleitoral e localização das mesas de voto;
i) Presidir ao ato eleitoral;
j) Apurar os resultados eleitorais e assegurar a sua publicação dentro do prazo de
5 dias após a realização do ato eleitoral;

l) Promover a organização dos cadernos
eleitorais;
m) Apreciar as reclamações referidas no
artigo 84.º, alínea d) dos Estatutos;
n) Deliberar sobre o horário de funcionamento das assembleias eleitorais e
localização das mesas de voto;
o) Promover a constituição das mesas de
voto;
p) Promover a confeção dos boletins de
voto;
q) Presidir ao ato eleitoral.
ARTIGO 4.º
As eleições realizar-se-ão entre os últimos
e os primeiros 30 dias referidos à data
do termo do mandato dos membros dos
corpos gerentes.
ARTIGO 5.º
A convocação da assembleia geral eleitoral
será feita por meio de anúncios convocatórios afixados na sede e nas delegações
do sindicato, em locais visíveis e de fácil
acesso e publicados em, pelo menos,
dois jornais diários e em dois dias consecutivos.

ARTIGO 7.º
1. A apresentação de candidaturas deverá
ser feita no prazo máximo de 30 dias, após
a data de convocação da assembleia geral
eleitoral.
2. A apresentação da candidatura a qualquer órgão dos corpos gerentes implica a
obrigação de serem apresentadas simultaneamente candidaturas a todos os órgãos
do sindicato cujo mandato termine.
3. A apresentação de candidatos consiste
na entrega à mesa da assembleia geral:
a) De listas contendo a identificação dos
candidatos efetivos e suplentes aos corpos
gerentes, com a indicação do órgão a que
cada associado se candidata.
b) Do termo individual ou colectivo de
aceitação de candidatura;
c) Do programa de ação;
d) Da indicação dos representantes da
candidatura na comissão eleitoral.
4. As listas de candidatura terão de ser
subscritas por pelo menos 1/10 dos associados do sindicato no pleno gozo dos seus
direitos sindicais.
5. Os subscritores serão identificados pelo
nome completo bem legível, número de
associado e local de trabalho.

1. Os cadernos eleitorais são organizados
pela direção.

6. Os candidatos poderão ser substituídos
até ao limite máximo de cinco, até 15 dias
antes do acto eleitoral, e até ao limite máximo de 2 para cada direcção distrital.

2. Os cadernos eleitorais são afixados na
sede e nas delegações do SPZS, dez dias
após a convocação da assembleia geral
eleitoral.

7. As listas candidatas serão designadas
pela mesa da assembleia geral, por uma
letra do alfabeto, a partir de A, pela sua
ordem de apresentação.

3. Após a afixação da listagem supra referida, decorre um período de 15 dias para
regularização da situação sindical, que
poderá ser feita diretamente no sindicato
ou através do delegado.

8. As listas, para além dos candidatos
efetivos, devem indicar os candidatos
suplentes em número não inferior a um
décimo, arredondado por excesso.

ARTIGO 6.º

4. Findo aquele período e decorridos 10
dias, são apresentados e afixados os cadernos eleitorais para consulta dos sócios.
5. Da inscrição ou omissão irregulares
nos cadernos eleitorais poderá qualquer
sócio reclamar para a comissão eleitoral
nos 10 dias seguintes aos da sua afixação,
devendo esta decidir da sua aceitação ou
rejeição, num prazo máximo de três dias,
após a receção da reclamação.

9. A falta dos elementos constantes dos
n.os 3 e 4 será condição bastante para
recusa de aceitação da lista.
10. O primeiro subscritor de cada lista é
o responsável pela candidatura, devendo
fornecer à mesa da assembleia geral os
elementos necessários para ser localizado
rapidamente, sendo através dele que a
mesa da assembleia geral comunicará com
a lista respetiva.

k) Julgar das reclamações ao exercício
dos direitos dos eleitores;
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ARTIGO 8.º
1. O conselho fiscal verificará a regularidade das candidaturas nos cinco dias subsequentes ao encerramento do prazo para
a entrega das listas das candidaturas.
2. Com vista ao suprimento das irregularidades encontradas, toda a documentação será devolvida ao responsável pela
candidatura da lista, mediante termo
de entrega, com indicação escrita das
irregularidades e das normas legais ou
estatutárias infringidas, o qual deverá
saná-las no prazo de três dias a contar da
data da entrega.
3. Findo o prazo referido no número
anterior, o conselho fiscal decidirá, nas
24 horas seguintes, pela aceitação ou
rejeição definitiva das candidaturas.
4. A cada uma das listas corresponderá
uma letra maiúscula pela ordem alfabética da sua entrega à mesa da assembleia
geral.
5. As listas de candidatura concorrentes
às eleições bem como os respectivos programas de acção serão afixados na sede
do sindicato e suas delegações desde a
data da sua aceitação definitiva até à
realização do ato eleitoral.
ARTIGO 9.º
1. A comissão eleitoral entra em efetividade de funções no dia seguinte ao
prazo definido no n.º 3 do art.º 84.° dos
presentes estatutos.
2. De entre as competências da comissão
eleitoral, discriminadas no artigo 4.º,
cabe:
a) Elaborar um relatório de eventuais irregularidades do ato eleitoral e entregá-lo
à mesa da assembleia geral;
b) Distribuir, entre as diferentes listas, a
utilização do aparelho técnico do sindicato
dentro das possibilidades deste, assegurando ainda a igualdade de oportunidades
e a imparcialidade no tratamento das
listas concorrentes às eleições.
ARTIGO 10.º
1. A campanha eleitoral tem o seu início
a partir da decisão prevista no número 4
do artigo 9.º e termina na antevéspera do
ato eleitoral.
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2. A campanha será orientada livremente
pelas listas concorrentes, não podendo
no entanto ser colada ou distribuída, por
qualquer forma, propaganda das listas
no interior da sede e das delegações do
sindicato, devendo a direção estabelecer
locais fixos para colocação, em igualdade
de circunstâncias, da propaganda das
listas naquelas instalações.
3. O sindicato comparticipará nos encargos da campanha eleitoral de cada lista
num montante igual para todos, a fixar
pela direção central, ou no orçamento
aprovado, de acordo com as possibilidades financeiras do sindicato, assegurando
ainda a igualdade de oportunidades e a
imparcialidade no tratamento das listas
concorrentes.
ARTIGO 11.º
O horário de funcionamento da assembleia
geral eleitoral será objeto de deliberação
da comissão eleitoral.
ARTIGO 12.º
1. Funcionarão mesas de voto no local ou
locais a determinar pela comissão eleitoral, tendo em consideração a necessidade
de assegurar aos associados a possibilidade
de participar no ato eleitoral.
2. A comissão eleitoral promoverá até 5
dias antes da data das assembleias eleitorais a constituição das mesas de voto.
3. Estas serão compostas por três membros, devidamente credenciados, sendo
um designado de presidente e por mais
dois, que serão os secretários. A mesa
funciona com pelo menos dois membros.
4. À mesa de voto competirá assegurar o
processo eleitoral no seu âmbito e, ainda,
pronunciar-se sobre qualquer reclamação
apresentada no decorrer da votação, sendo as deliberações tomadas por maioria
simples dos membros presentes.
ARTIGO 13.º
1. À mesa de voto competirá assegurar o
processo eleitoral no seu âmbito e, ainda,
pronunciar-se sobre qualquer reclamação
apresentada no decorrer da votação, sendo as deliberações tomadas por maioria
simples dos membros presentes.
2. O voto é secreto.

3. Não é permitido o voto por procuração.
4. É permitido o voto por correspondência, para a eleição dos corpos gerentes,
desde que:
a) O boletim de voto esteja dobrado em
quatro e contido em envelope fechado;
b) Do referido envelope conste o número
e a assinatura do associado reconhecida
por notário, abonada por autoridade administrativa ou pela mesa da assembleia
geral, ou acompanhada do cartão de
associado;
c) Este envelope, introduzido noutro,
será endereçado e remetido por correio
registado ou entregue em mão à mesa da
assembleia geral.
5. Só serão considerados os votos por
correspondência recebidos até à hora de
encerramento da votação.
6. Os votos por correspondência só serão
abertos depois de recebidas todas as atas
das mesas de voto e de se verificar, pela
descarga nos cadernos eleitorais, não ter
o associado votado diretamente em nenhuma delas, sendo eliminado o voto por
correspondência se tal tiver acontecido.
ARTIGO 14.º
1. Os boletins de voto, editados pelo sindicato sob controlo da comissão eleitoral,
terão a forma rectangular, serão em papel
liso, não transparente, sem marcas ou
sinal exterior e conterão a letra e a sigla
correspondente a cada lista candidata e
à frente um quadrado.
2. Em cada boletim de voto serão impressas as letras seguidas das denominações
ou siglas das listas concorrentes, dispostas
horizontalmente umas abaixo das outras,
pela ordem que lhes caiba nos termos do
número 7 do artigo 8.º do presente regulamento seguindo-se a cada uma delas um
quadrado.
3. Para o exercício do direito a voto por
correspondência, os boletins de voto e o
envelope endereçado à comissão eleitoral
são enviados a todos os associados no
pleno gozo dos seus direitos sindicais até
cinco dias antes da data da assembleia
geral eleitoral;
4. Para o exercício do direito de voto
presencial, as mesas têm à disposição dos
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sócios boletins de voto;
5. São nulos os boletins que não obedeçam aos requisitos dos números 1 e 2.
ARTIGO 15.º
1. A identificação dos eleitores será feita
através do cartão de associado do sindicato e, na sua falta, por meio de bilhete
de identidade ou outro documento de
identificação idóneo com fotografia.
2. Dirigir-se-á o eleitor à câmara de voto
situada na assembleia e, sozinho, marcará
uma cruz no quadrado respetivo da lista
em que vota e dobrará o boletim em quatro.
3. Voltando para junto da mesa o eleitor
entregará o boletim ao presidente da
mesa que o introduzirá na urna de voto,
enquanto os secretários descarregarão os
votos nos cadernos eleitorais.
4. A entrega do boletim de voto não preenchido significa abstenção do associado;
a sua entrega preenchida de modo diverso
do disposto no número 2 ou inutilizado por
qualquer outra forma implica a nulidade
do voto.

3. Da decisão da mesa da assembleia
geral cabe recurso para a assembleia
geral, que será convocada expressamente
para o efeito nos 8 dias seguintes ao seu
recebimento e que decidirá em última
instância.
4. O recurso para a assembleia geral tem
de ser interposto no prazo de 24 horas
após a comunicação da decisão referida
no número 2 deste artigo.
ARTIGO 18.º
O prazo de 5 dias após a eleição, salvo se
tiver havido recurso, caso em que a posse
será conferida no prazo de 5 dias após
decisão da assembleia geral.
ARTIGO 19.º
A resolução dos casos não previstos e das
dúvidas suscitadas serão da competência
da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 16.º
1. Logo que a votação tenha terminado
proceder-se-á em cada mesa à contagem
dos votos e elaboração da ata com os
resultados devidamente assinada pelos
elementos da mesa.
2. Após a receção das atas de todas as
mesas, a comissão eleitoral procederá ao
apuramento final, elaborando a respectiva
ata, e fará a proclamação da lista vencedora, afixando-a na sede do sindicato e
suas delegações no prazo de cinco dias
após a realização do ato eleitoral.
ARTIGO 17.º
1. Pode ser interposto recurso, com
fundamento em irregularidades do ato
eleitoral, o qual deverá ser apresentado à
mesa da assembleia geral até 3 dias após
a afixação dos resultados.
2. A mesa da assembleia geral deverá
apreciar o recurso na prazo de 48 horas,
sendo a decisão comunicada aos recorrentes por escrito, e afixada na sede do
sindicato e suas delegações.
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destacável

Alteração aos Estatutos do Sindicato
dos Professores da Zona Sul
CAPÍTULO I
Da constituição, denominação, âmbito e sede

CAPÍTULO II
Dos princípios, fins e competências
Art.° 5.°

Art.° 1.°

(Princípios fundamentais)

(Âmbito profissional)

1. O SPZS fundamenta a sua ação sobre
os princípios da liberdade, da democracia,
da independência, da unidade, do sindicalismo de massas e sobre uma conceção
ampla do sindicalismo docente.

O Sindicato dos Professores da Zona Sul é
uma associação de educadores e professores de todos os graus de ensino, exercendo
funções educativas ou de investigação, de
técnicos de educação e de outros trabalhadores com funções pedagógicas.
§único – Nos artigos subsequentes destes
estatutos, os educadores, professores de
todos os graus e setores de ensino, exercendo funções educativas ou de investigação, os técnicos de educação e outros
trabalhadores com funções pedagógicas
serão designados genericamente como
professores.
Art.° 2.°
(Âmbito geográfico)
O Sindicato dos Professores da Zona Sul
abrange:
1. Os distritos de Portalegre, Évora, Beja
e Faro;
2. Poderão manter-se inscritos no SPZS
os professores que temporariamente se
encontrem deslocados em escolas situadas fora do âmbito geográfico definido no
número anterior.
Art.° 3.°
(Símbolo e bandeira)
O Sindicato dos Professores da Zona Sul
designa-se abreviadamente por SPZS,
tem como símbolo as letras “S” e “P”
maiúsculas sobrepostas, com a abreviatura
SPZS, e como bandeira o símbolo a branco
colocado sobre um fundo azul.
Art.° 4.°
(Sede e delegações)
O Sindicato dos Professores da Zona Sul
tem a sua sede em Évora e delegações em
Portalegre, Beja e Faro. Nas localidades
consideradas convenientes pela direção,
poderão criar-se subdelegações.

2. O SPZS define a liberdade sindical como
o direito de todos os trabalhadores a se
sindicalizarem, independentemente das
suas opções políticas, credos religiosos ou
convicções filosóficas.
3. O SPZS define a democracia sindical
como a garantia do direito de todos os
associados participarem em todo o âmbito
da atividade sindical, de apresentarem
propostas, de as defenderem em condições de igualdade e de as votarem, a
garantia do direito de eleger e ser eleito,
de destituir os dirigentes sindicais e de
exercer uma ação fiscalizadora sobre a
atividade dos órgãos dirigentes do Sindicato, a garantia de que todas as decisões
tomadas nas estruturas competentes são
precedidas de um efetivo debate prévio
clarificador das posições eventualmente
em confronto e de que, uma vez aprovadas
as decisões, a minoria acatará a decisão
da maioria.
4. O SPZS define a independência sindical
como a garantia de autonomia face ao Estado, às entidades patronais, aos partidos
políticos e às organizações religiosas, da
definição da sua orientação exclusivamente na base do funcionamento democrático
dos órgãos estatutários do sindicato.
5. O SPZS define a unidade sindical como a
expressão necessária da entidade de interesses fundamentais dentro de cada setor
profissional entre todos os trabalhadores.
A unidade do SPZS resulta do seu caráter
de organização única no interior da qual
encontram simultaneamente expressão
comum e autónoma todos os graus e setores de ensino existentes na zona sul.
6. O SPZS define o sindicalismo de massas
como aquele que pratica uma mobilização
ativa generalizada e direta de todos os
associados, através de adequadas medidas
de organização e de informação.
7. O SPZS define a conceção ampla do
sindicalismo docente que adota na base
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de uma ação sindical que combina a luta
reivindicativa diversificada e continuada
com a organização de benefícios e vantagens de ordem social, profissional e de
caráter cooperativo. A conceção ampla do
sindicalismo docente fundamenta-se na
ideia de que tudo o que diz respeito aos
professores deve encontrar lugar no seu
sindicato.
Art.° 6.°
(Fins)
Constituem objetivos do Sindicato dos
Professores da Zona Sul:
a) Defender, por todos os meios ao seu
alcance, os direitos dos seus associados
considerados individualmente ou como
classe profissional;
b) Promover, alargar e desenvolver a
unidade e a ação comum dos professores
e suas organizações sindicais, designadamente integrar e participar na Federação
Nacional dos Professores;
c) Organizar e compreender as iniciativas
e as ações reivindicativas necessárias e
adequadas para se melhorar as condições
de vida e de trabalho e a situação social
e profissional dos seus associados;
d) Criar condições conducentes ao debate coletivo e à definição de posições
próprias dos professores sobre as opções e
problemas de fundo de política educativa,
científica e cultural, na perspetiva de um
ensino democrático e de qualidade, nomeadamente organizando ações internas
e mantendo uma informação sindical viva
e atualizada;
e) Promover, alargar e desenvolver a
unidade e a ação comum dos professores com os restantes trabalhadores,
nomeadamente no âmbito das estruturas
organizativas da Administração Pública e
da Confederação Geral dos Trabalhadores
Portugueses/Intersindical Nacional;
f) Defender as liberdades democráticas e
os direitos e conquistas dos trabalhadores
e das suas organizações;
g) Defender a unidade, a independência,
a democraticidade e o caráter de massas
do Movimento Sindical Português.
h) Defender, por todos os meios ao seu
alcance, os direitos dos seus associados,
considerados individualmente ou como
classe profissional.
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Art.° 7.º
(Competências)
Ao Sindicato dos Professores da Zona Sul
compete, designadamente:
a) Celebrar convenções coletivas de trabalho;
b) Negociar a elaboração de legislação
de trabalho, em especial aquela que seja
aplicável aos seus associados, bem como
todas as questões remuneratórias;
c) Participar na definição prévia das Opções do Plano para a Educação e o Ensino,
na definição das verbas respeitantes ao
mesmo setor no Orçamento do Estado;
d) Participar na definição e incremento da
política educativa, científica e cultural e
integrar, em nome dos seus associados, as
estruturas que para o efeito se criem;
e) Emitir pareceres sobre assuntos respeitantes ao seu âmbito de atividade, ou dos
seus associados, por iniciativa própria ou
a solicitação de outras organizações ou de
organismos oficiais;
f) Participar ao nível dos poderes central,
regional e local, na definição das questões
relativas à estrutura e ao planeamento da
rede escolar, das construções escolares,
da ação social escolar e da integração da
escola na comunidade;
g) Fiscalizar a aplicação das leis, instrumentos de regulamentação coletiva e de
mais regulamentos de trabalho e propor
a correção ou a revogação dos diplomas
legais cujo conteúdo e aplicação contrariem os direitos, interesses ou aspirações
dos seus associados;
h) Intervir nos processos disciplinares
instaurados aos associados pelas entidades
patronais e em todos os casos de despedimento;
i) Prestar assistência sindical, jurídica
ou outras aos associados nos conflitos de
relações de trabalho;
j) Gerir e participar na gestão com outras
associações sindicais das instituições de
segurança social.
k) Declarar a greve.

CAPÍTULO III
Dos associados, quotização e regime disciplinar
Secção I
Dos Associados
Art.° 8.º
(Direito de filiação)
1. Têm direito a filiar-se no SPZS todos
os professores, mesmo de nacionalidade
estrangeira, por ele abrangidos que:
a) Desempenhem funções remuneradas em
cooperativas de ensino sem fins lucrativos;

b) Desempenhem funções remuneradas
por parte de uma entidade patronal;

j) Exercer o direito de tendência nos
termos do artigo seguinte.

c) Se encontrem na situação de licença
ou de baixa;

(Direito de tendência)

d) Se encontrem na situação de reforma
ou aposentação e tenham sido sindicalizados em qualquer sindicato da FENPROF
enquanto no serviço ativo;
e) Tendo exercido funções docentes, e
candidatando-se à docência, se encontrem
desempregados, até ao limite de três
anos;
2. Os associados que, nos termos da alínea
anterior, ultrapassem o limite de três anos,
poderão, fundamentada-mente, requerer
a manutenção da qualidade de sócio por
igual período;
3. A aceitação ou recusa de filiação é da
competência da direção.
Art.° 9.º
(Direitos dos associados)
1. Consideram-se associados no pleno
gozo dos seus direitos sindicais os sócios
do SPZS que, cumulativamente, tenham
as suas quotas pagas até ao mês em que
são devidas e não estejam suspensos de
direitos por efeitos de pena aplicada nos
termos do art.º 18.º destes estatutos.
2. São direito dos sócios do SPZS:
a) Eleger, ser eleito e destituir os órgãos
do sindicato nas condições fixadas nos
presentes estatutos;
b) Participar em todas as deliberações
que lhes digam diretamente respeito;
c) Participar ativamente na vida do sindicato nas diferentes estruturas em que
ela se organiza, apresentando, discutindo
e votando as moções e propostas que entender convenientes;
d) Requerer a convocação da assembleia
geral nos termos previstos nos presentes
estatutos;
e) Beneficiar dos serviços prestados pelo
sindicato ou por quaisquer instituições em
que o sindicato esteja filiado, nos termos
dos respetivos estatutos ou regulamentos;
f) Beneficiar da ação desenvolvida
pelo sindicato em defesa dos interesses
profissionais, económicos e culturais, e
comuns a todos os associados ou dos seus
interesses, específicos;
g) Ser informado regularmente de toda a
atividade desenvolvida pelo sindicato;
h) Formular livremente críticas à atuação
e às decisões dos diversos órgãos do sindicato sem prejuízo da obrigação de acatar
as decisões democraticamente tomadas;
i) Ter acesso, sempre que o requeira, a toda
a documentação interna do sindicato, designadamente à escrituração e livros de atas;

Art.° 10.°
1. É garantida a liberdade de expressão,
reconhecendo-se o direito à existência
de correntes de opinião, cuja responsabilidade de organização, exterior ao SPZS,
cabe exclusivamente a essas correntes de
opinião.
2. As correntes de opinião decorrem do
exercício do direito de participação dos
sócios do SPZS, a todos os níveis e em todos os órgãos, quer pela apresentação de
propostas quer pela intervenção no debate
das ideias e dos princípios orientadores da
atividade sindical.
3. O direito de participação das correntes
de opinião não pode prevalecer sobre o
direito de participação individual nem
sobre os interesses gerais do sindicato.
Artº 11.º
(Deveres dos associados)
São deveres dos associados do SPZS:
a) Cumprir e fazer cumprir os estatutos;
b) Respeitar as deliberações tomadas democraticamente nos órgãos competentes
do sindicato;
c) Alertar os órgãos do sindicato para
todos os casos de violação da legislação
do trabalho de que tenha conhecimento;
d) Participar com regularidade nas atividades do sindicato e desempenhar com
zelo os cargos para que for eleito.
e) Divulgar e fortalecer, pela sua ação,
junto dos demais trabalhadores, os
princípios fundamentais e objetivos do
sindicato, com vista ao alargamento da
sua influência;
f) Agir solidariamente na defesa dos
interesses coletivos;
g) Pagar mensalmente a quotização,
salvo nos casos previstos no art.º 16.° dos
presentes estatutos;
h) Comunicar ao sindicato, no prazo de 30
dias, a mudança de residência ou a ocorrência de qualquer das situações de onde,
nos termos dos estatutos, possa resultar
a perda de qualidade de associado ou a
suspensão de direitos.
Art.° 12.°
(Perda da qualidade de sócio)
1. Perdem a qualidade de associados os
sócios que:
a) O comuniquem, através de carta dirigida à direção do sindicato;
b) Deixem voluntariamente de exercer
a atividade profissional, a menos que,
cumulativamente, manifestem vontade
de permanecer inscritos, mantenham a
condição de trabalhador subordinado,
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cumpram os deveres estatutários e não
estejam inscritos noutro sindicato;

de euro.

c) Adquiram interesses financeiros em
estabelecimentos de ensino particular;

c) O valor da quota mensal referido neste
artigo deverá ser pago até final do mês
seguinte àquele a que diz respeito.

d) Hajam sido punidos com pena de expulsão;

d) Os sistemas de cobrança serão decididos pela direção.

e) Não estando isentos de pagamento da
respectiva quota nos termos do art.º 16.°,
deixem de efetuar o seu pagamento por
um período de 3 meses e se, depois de
avisados, as quotas referidas não forem
pagas no prazo de 30 dias.

Art.° 16.°

2. Perde ainda a qualidade de associado os
sócios que se tenham filiado nos termos da
alínea e) do art.º 8.º e que, findos os 3 anos,
se mantenham afastados da docência.
Art.° 13.°
(Suspensão temporária de direitos)
a) Serão suspensos os direitos de associado a todos os sócios do SPZS punidos com
pena de suspensão.
b) Os sócios que desempenhem cargos de
chefia na Administração Pública (Diretores-Gerais, Diretores de Serviços e Chefes
de Divisão e outros cargos equiparados)
não podem ser eleitos para quaisquer órgãos do Sindicato previstos nos presentes
estatutos.

(Isenção do pagamento de quotas)
Estão isentos do pagamento de quotas:
a) Os sócios que, tendo exercido funções
docentes, se encontrem na situação de
desemprego até ao limite de três anos se
não requererem a manutenção da qualidade de sócio, nos termos do art.º 8.º, alínea
f);
b) Os sócios unilateralmente suspensos de
vencimento pela entidade patronal;
c) Os sócios que se encontrem na situação
de suspensão de contrato de prestação do
trabalho por impedimento prolongado e
ou em situação de licença sem remuneração de longa duração e o requeiram à
direção.
Secção III
Do regime disciplinar
Art. 17.°

Art.° 14°

(Regime disciplinar)

(Readmissão)

Podem incorrer em sanções disciplinares
consoante a gravidade da infração os sócios do SPZS que:

Todo o sócio que haja deixado de o ser,
seja por efeito de comunicação voluntária,
seja por efeito do disposto nas alíneas b),
c) e d) do art.º 12.º poderá ser readmitido
nos termos, e nas condições previstos no
art.º 8.º, readquirindo a plenitude dos
direitos de associado três meses após o
reingresso, com exceção dos sócios que
após terem mudado para outro sindicato
da FENPROF e aí tenham pago as suas
quotas, regressem à área do SPZS.
§único – Nos casos de expulsão o pedido
de readmissão deverá ser apreciado pela
direção e votado favoravelmente.

1. Não cumpram de forma injustificada
os deveres previstos no art.º 11.°;
2. Pratiquem atos lesivos dos interesses
e direitos do sindicato ou dos trabalhadores.
Art.° 18.°
(Sanções disciplinares)
1. As sanções disciplinares aplicáveis,
para o efeito do artigo anterior, serão as
seguintes:
a) Repreensão por escrito;
b) Suspensão até 30 dias;

Secção II
Da quotização
Art.° 15.°
(Quotização)
1. O valor da quota mensal é determinado
da seguinte forma:
a) O valor da quota mensal corresponderá a 0,8% do vencimento base ilíquido
percebido mensalmente por cada sócio,
arredondado à classe superior dos cêntimos de euro.
b) O valor da quota mensal dos sócios na
situação de aposentação corresponderá a
0,4% do vencimento base ilíquido percebido mensalmente por cada sócio, arredondado à classe superior dos cêntimos
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c) Suspensão de 30 a 180 dias;
d) Expulsão.
2. A pena de expulsão apenas pode ser
aplicada em caso de grave violação de
deveres fundamentais.
Art.° 19.°
(Exercício do poder disciplinar)
1. O poder disciplinar será exercido pela
direção.
2. Nenhuma sanção será aplicada sem que
ao associado sejam dadas as possibilidades
de defesa em adequado processo disciplinar escrito.
3. O processo disciplinar será instaurado
por iniciativa da direção, cabendo ao
conselho fiscal proceder à sua instrução

4. A aplicação, a membro dos corpos
gerentes, na sequência de processo disciplinar, das sanções referidas nas alíneas
b), c) e d) do art.º 18.º implica a perda de
mandato.

CAPÍTULO IV
Da estrutura organizativa
Secção I
Disposições gerais
Art.° 20.°
(Organização do sindicato)
1. A estrutura do sindicato, a sua organização e atividade assenta na participação
ativa e direta dos professores desde os
estabelecimentos de educação e ensino.
2. A estrutura organizativa compreende:
a) Organização sindical de base;
b) Organização setorial;
c) Organização distrital;
d) Organização central.
3. São órgãos de direção a direção central
e as direções distritais.
Secção II
Da organização sindical de base
Art.° 21.°
(Disposições gerais)
1. A organização de base do sindicato
assenta em núcleos sindicais integrados
pelos professores sindicalizados de cada
local de trabalho, escola, núcleo de escolas, ou concelho.
Art.° 22.°
(Órgãos do núcleo sindical)
São órgãos de cada núcleo sindical:
a) A assembleia sindical, integrada por todos os sindicalizados do núcleo sindical;
b) A comissão sindical, integrada por
todos os delegados sindicais, efetivos e
suplentes.
Art.° 23.°
(Competências da assembleia sindical)
Compete à assembleia sindical:
a) Deliberar sobre todas as questões de
interesse exclusivo do núcleo sindical;
b) Pronunciar-se sobre a orientação a
seguir pelos órgãos do sindicato e do movimento sindical docente;
c) Concretizar e levar a cabo as orientações democraticamente decididas nos
órgãos do SPZS e do movimento sindical
docente;
d) Conferir mandato expresso à comissão
sindical, quando tal seja julgado necessário por esta ou qualquer associado, em
relação a questões debatidas em reuniões
de delegados sindicais;
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e) Eleger por voto direto e secreto os
delegados sindicais efetivos e suplentes,
individualmente ou por lista, em conjunto ou em separado, por departamento e
secções;
f) Apreciar a atuação desenvolvida pela
comissão sindical.
Art.° 24.º
(Delegado sindical)
Poderá ser eleito delegado sindical todo
o professor sindicalizado, em exercício
de funções docentes, desde que reúna as
seguintes condições:
a) Estar no pleno gozo dos seus direitos
sindicais;
b) Não ter interesses financeiros nem
exercer cargos diretivos de nomeação
num estabelecimento de ensino particular,
salvo se se tratar de cargos de natureza
exclusivamente pedagógica;
c) Não exercer cargos de nomeação na
administração central, regional e local.
Art.° 25.º
(Eleição de delegados sindicais)
1. Os delegados sindicais, efetivos e suplentes, serão eleitos por lista ou nominalmente pelos professores sindicalizados do
respetivo núcleo, por sufrágio universal,
direto e secreto.
2. A eleição realizar-se-á, sempre que
possível, até 30 de novembro, devendo a
respetiva assembleia eleitoral ser convocada com, pelo menos, uma semana de
antecedência.
3. O mandato dos delegados sindicais, por
princípio, é anual, após o que devem, se
permanecerem no mesmo núcleo sindical,
assegurar o exercício de funções até nova
eleição, mantendo os direitos inerentes às
suas fun-ções.
4. Da eleição será lavrada ata, assinada
pelo presidente da assembleia eleitoral e
por dois secretários.
5. Na impossibilidade de cumprimento
dos pontos 1 e 2 deste artigo, a direção
designará um associado que desempenhará essas funções, até que estejam criadas
as condições para se proceder àquela
eleição.
6. A direção comunica por escrito aos
órgãos de gestão dos estabelecimentos
de educação ou de ensino ou dos agrupamentos de escolas a identificação dos
delegados sindicais, devendo observar
idêntica conduta no caso de substituição
ou de cessação de funções de delegados
sindicais, sendo o teor dessa comunicação
publicitado nos locais reservados à informação sindical.
Art.° 26.º
(Funções do delegado sindical)
1. Ao delegado sindical compete estabe-

lecer, manter e desenvolver o contacto
entre o núcleo de base e a direção do
sindicato, estimulando a participação
ativa dos professores na vida sindical.
2. Ao delegado sindical compete incentivar tomadas de posição do núcleo sindical
no âmbito da escola ou dos grupos de
escolas em que se insere.
3. Em questões processuais, o delegado
sindical tem inteira liberdade de ação.
Art.° 27.º
(Destituição do delegado sindical)
1. O delegado sindical pode ser destituído
pelos professores sindicalizados do seu núcleo, reunidos em assembleia convocada
expressamente para o efeito com, pelo
menos, cinco dias úteis de antecedência.
2. A assembleia, convocada no mínimo
por ⅓ dos associados do núcleo, decidirá
em escrutínio direto e secreto, produzindo
efeitos a decisão desde que tomada por
maioria absoluta.
Art.° 28.º

circulares e documentos emanados dos
referidos órgãos;
3. Colaborar com os órgãos do sindicato
na dinamização do debate dos problemas
de ordem sócio-profissional, da orientação
a adotar pelo movimento sindical docente, bem como dos problemas relativos à
organização sindical;
4. Velar pelo cumprimento da legislação
de trabalho e representar o sindicato
junto dos órgãos de direção dos respetivos
estabelecimentos de ensino;
5. Intervir junto dos órgãos de direção dos
respetivos estabelecimentos de ensino recorrendo, sempre que necessário, ao apoio
dos órgãos e serviços do sindicato, no que
respeita a todos os problemas de interesse
específico do núcleo sindical, nomeadamente no âmbito das suas condições de
funcionamento e resolução de problemas
de índole profissional dos sindicalizados;
6. Prestar contas à assembleia sindical
sobre a atuação desenvolvida no exercício
do seu mandato, nos termos dos presentes
estatutos.

(Composição da comissão sindical)
1. O número de delegados sindicais efetivos de cada núcleo sindical será conforme
o número de sindicalizados, do seguinte
modo:
− 1 delegado – menos de 50 sindicalizados;
− 2 delegados – de 50 a 99 sindicalizados;
− 3 delegados – de 100 a 199 sindicalizados;
− 6 delegados – de 200 a 499 sindicalizados.

Secção III
Da organização setorial
Art.° 30.°
(Setores de ensino)
O sindicato estruturar-se-á setorialmente, tendo em conta o ensino particular
e cooperativo, a educação pré-escolar, a
educação e ensino especial e os ciclos e
níveis de escolaridade definidos na Lei de
Bases do Sistema Educativo.
Art.° 31.°
(Órgãos setoriais)

§ único – Cada local de trabalho com 500 ou
mais sindicalizados tem direito ao número
de delegados que resulta da aplicação da
seguinte fórmula: 6+ [(N-500):200], sendo
o N o número de sindicalizados.

A atividade setorial assenta nos departamentos setoriais integrados pelos dirigentes e delegados sindicais dos respetivos
setores.

2. Os delegados suplentes deverão substituir os delegados efetivos em caso de
demissão, doença ou impedimento.

(Competências dos departamentos de
setor)

3. Os delegados sindicais efetivos e
suplentes constituem-se em comissão
sindical.
Art.° 29.°
(Competências da comissão sindical)
Compete à comissão sindical:
1. Atuar como órgão executivo e dinamizador do núcleo sindical, estimulando a
participação ativa dos professores na vida
sindical e a sua sindicalização;
2. Representar o núcleo sindical junto dos
outros órgãos do sindicato e dos órgãos
setoriais, assegurando, por um lado, a
transmissão de todas as deliberações,
sugestões e críticas dos sindicalizados e,
por outro, a difusão no núcleo sindical das

Art.° 32.°

Compete aos departamentos setoriais:
a) Pronunciar-se sobre a orientação da
atividade sindical de âmbito estritamente
setorial;
b) Preparar a intervenção do setor na definição das linhas de orientação de caráter
global;
c) Promover, em colaboração com os
corpos gerentes, nomeadamente através
da criação de grupos de trabalho, estudo
dos assuntos de natureza sócio-profissional
que sejam específicos do setor ou nele
tenham particular incidência;
d) Propor a realização de debates, encontros ou seminários, para análise de questões de interesse específico do setor;
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e) Aprovar, de acordo com o plano de
ação anual do sindicato, planos de ação
setorial, com especial incidência no plano
de organização;

d) A solicitação da direção distrital;

f) Acompanhar a execução do plano de
ação anual do sindicato e tomar as medidas necessárias à execução do plano de
ação setorial;

2. Compete à mesa da assembleia geral
a convocação das assembleias distritais.

g) Indicar os representantes do setor nas
estruturas, grupos e comissões de trabalho
em que esteja prevista a sua participação;
h) Deliberar, dentro das linhas traçadas
nos presentes estatutos, sobre aspetos de
organização sindical específica do setor.
Secção IV
Da organização distrital
Subsecção I
Disposições gerais
Art.° 33.°
(Âmbito geográfico)
A área abrangida pelo SPZS estrutura-se,
para efeitos de dinamização sindical, em
distritos. Os distritos considerados são
Portalegre, Évora, Beja e Faro.
Art.° 34.°
(Das estruturas distritais)
As estruturas distritais são:
1. Assembleia distrital;
2. Direção distrital;
Subsecção II
Da assembleia distrital
Art.° 35.°
(Assembleia distrital)
A assembleia distrital é um órgão deliberativo no âmbito de cada distrito e é
constituída por todos os sócios no pleno
gozo dos seus direitos sindicais que prestem serviço no respetivo distrito.
Art.° 36.°
(Competências)
Compete à assembleia distrital:
1. Deliberar sobre todos os assuntos que
digam exclusivamente respeito aos associados do distrito;
2. Apreciar, discutir e votar as propostas
apresentadas por qualquer dos sindicalizados que a compõem, pela respectiva
direção distrital ou por outros órgãos do
sindicato.
Art.° 37.°
(Reuniões da assembleia distrital)
1. A assembleia distrital reúne:
a) Por iniciativa da mesa da assembleia
geral;
b) A solicitação da direção central;
c) A solicitação do conselho fiscal;
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e) A requerimento de 10% ou 100 sócios
do distrito no pleno gozo dos seus direitos
sindicais.

Art.° 38.°
(Funcionamento)

b) A direção distrital delibera estando
presente a maioria do número legal dos
seus membros;
c) As decisões são tomadas por maioria
simples de votos dos membros presentes.
Art.° 41.°
(Competências)

1. A mesa de cada assembleia distrital
é constituída pelo membro da mesa da
assembleia geral do distrito que preside e
por dois elementos eleitos pela assembleia
distrital no início de cada sessão.

Compete à direção distrital:

2. Aplicam-se às assembleias distritais,
com as necessárias adaptações, as disposições dos presentes estatutos referentes à
assembleia geral e do seu regulamento.

2. Dar execução às deliberações tomadas
nos diversos órgãos do sindicato, nomeadamente as de âmbito distrital, definidas
em assembleia distrital no âmbito das suas
competências;

Subsecção II

3. Administrar os bens, gerir os fundos
e dirigir o pessoal do sindicato no distrito, de acordo com as normas legais, os
regulamentos internos e nos limites da
autonomia orçamental do distrito;

Das direções distritais
Art.° 39.°
(Constituição e forma de eleição)
1. A direção distrital de Portalegre é constituída por 7 elementos; a direção distrital
de Évora é constituída por 11 elementos; a
direção distrital de Beja é constituída por
9 elementos e a direção distrital de Faro
é constituída por 15 elementos.
2. Os elementos das direções distritais
são membros da direção central até ⅓ da
mesma, sendo indicados pelas respe-tivas
direções.
3. Os elementos referidos no número
1 deverão representar pelo menos dois
terços dos setores de ensino existentes
no distrito e são eleitos por um período de
três anos em votação secreta e universal
em lista conjunta com a mesa da assembleia geral, direção central e conselho
fiscal.
Art.° 40.°
(Funcionamento)
1. O funcionamento das direções distritais será por elas regulamentado, tendo
em conta a necessidade de unidade e
de coordenação dos diversos setores, as
necessidades organizativas do respetivo
distrito e de acordo com o plano global
de ação sindical estabelecido pelos órgãos
competentes do sindicato.

1. Dirigir a atividade do distrito respetivo,
de acordo com os estatutos e o cumprimento das orientações globais definidas
pela direção do SPZS;

4. Elaborar e submeter anualmente à
direção um relatório e contas de âmbito
distrital, bem como o orçamento para o
ano seguinte;
5. Elaborar os regulamentos internos necessários à boa organização dos serviços
das delegações distritais;
6. Dirigir o trabalho de organização sindical no distrito, nomeadamente no campo
da eleição de comissões sindicais e apoio
à sua ação;
7. Decidir sobre o recurso aos meios e
formas de dinamização da vida sindical
no distrito;
8. Promover o apoio individual aos associados do respetivo distrito;
Secção V
Da organização central
Subsecção I
Disposições gerais
Art.° 42.°
(Órgãos centrais do sindicato)
Os órgãos centrais do sindicato são:
a) A assembleia geral;
b) O congresso;

2. O responsável pela coordenação da
atividade da direção distrital é escolhido
por ela e de entre os membros da direção
central.

d) O conselho fiscal.

3. A direção distrital reunirá ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinariamente sempre que for necessário.

Constituem os corpos gerentes:

a) A direção distrital é convocada pelo
coordenador, pelos meios legalmente
admissíveis, com indicação do dia, hora e
local da reunião e respetiva ordem do dia;

c) A direção;
Art.° 43.°
(Corpos gerentes)
a) A mesa da assembleia geral;
b) Os membros da direção central;
c) Os membros das direções distritais;
d) Os membros do conselho fiscal.
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Art.° 44.°

Art.° 49.°

Art.° 51.°

(Eleição e mandato dos corpos gerentes)

(Competências)

(Convocação)

1. Os corpos gerentes são eleitos em
lista única, por voto direto e secreto pela
assembleia geral.

Compete, em especial, à assembleia
geral:

1. A convocação da assembleia geral é
feita pelo presidente da mesa da assembleia geral ou, em caso de impedi-mento,
por um dos secretários através de anúncios
convocatórios publicados em, pelo menos,
um dos jornais mais lidos na área do sindicato, com a antecedência mínima de 20
dias.

2. O mandato dos corpos gerentes é de
três anos, podendo ser reeleitos por uma
ou mais vezes.
3. Os membros dos corpos gerentes tomarão posse perante a mesa da assembleia
geral em efetividade de funções entre
três e cinco dias após a publicação do
apuramento do resultado das eleições.
Art.° 45.°
(Gratuitidade do cargo)
a) O exercício dos cargos sindicais é gratuito.
b) Os dirigentes que, por motivo de desempenho das suas funções, percam parte
ou toda a remuneração do seu trabalho
têm direito a reembolso, pelo sindicato,
da importância correspondente.
Art.° 46.°
(Reuniões dos corpos gerentes)
Os corpos gerentes do sindicato reunirão
em plenário pelo menos uma vez por
período letivo.
Art.° 47.°
(Destituição dos corpos gerentes)
1. A direção dever-se-á considerar automaticamente demitida se for destituída
nos termos da alínea a) do art.º 49.°, ou
se ficar reduzida a menos de 50% do seu
número estatutário de membros.
2. A demissão da direção acarreta automaticamente a demissão dos corpos
gerentes.
3. Nos casos previstos nos números anteriores, cumpre à mesa da assembleia
geral gerir interinamente o sindicato até
à realização de eleições antecipadas.
4. No caso de demissão de uma ou mais
direções distritais, a direção assumirá, até
ao final do seu mandato, as competências
previstas no art.º 37°.
5. As eleições antecipadas previstas no
número 3 realizar-se-ão no prazo máximo
de sessenta dias, salvo no caso de coincidência com o período não letivo.
Subsecção II
Da assembleia geral
Art.° 48.°
(Assembleia geral)
A assembleia geral é o órgão deliberativo
máximo do sindicato e é constituída por
todos os associados no pleno gozo dos seus
direitos sindicais.

a) Eleger e destituir os membros da
direção, direções distritais, mesa da assembleia geral e conselho fiscal;
b) Deliberar sobre a alteração dos estatutos do sindicato;
c) Autorizar a direção a adquirir, alienar
ou onerar bens imóveis;
d) Deliberar sobre a dissolução do sindicato e forma de liquidação do seu património;
e) Deliberar sobre a integração e fusão
do sindicato;
f) Deliberar sobre a filiação do sindicato
em associações sindicais nacionais ou
estrangeiras de nível superior;

2. Nos casos em que as reuniões sejam
convocadas para os fins constantes das alíneas a), b), d) e e) do artigo 49.º, o prazo
mínimo para a publicação dos anúncios
convocatórios é de 30 dias.
Art.° 52.°
(Início das reuniões)

g) Deliberar sobre as linhas de ação
sindical e fiscalizar os atos dos corpos
gerentes;

1. As reuniões da assembleia geral têm
início à hora marcada, desde que esteja
presente a maioria dos associados ou trinta
minutos mais tarde, com a presença de
qualquer número de sócios, salvo disposição em contrário.

h) Pronunciar-se sobre todas as questões
que lhe sejam presentes pelos órgãos do
sindicato ou pelos associados, podendo
alterar ou revogar as decisões de outros
órgãos;

2. As reuniões extraordinárias requeridas
pelos associados, ao abrigo do disposto na
alínea d), do n.º 2 do artigo 50.º, não se
realizarão sem a presença de, pelo menos,
dois terços do número de requerentes.

i) Exercer todas as demais atribuições
previstas nos presentes estatutos.

Art.° 53.°

Art.° 50.°
(Reuniões)
1. A assembleia geral reunirá, obrigatoriamente, em sessão ordinária, de três
em três anos, para exercer as atribuições
previstas na alínea a), do artigo 49.º e,
anualmente, para aprovação do relatório
de atividades e das contas e do plano de
atividades e orçamento.

(Deliberações)
1. As deliberações da assembleia geral são
tomadas por maioria simples dos associados presentes, à exceção das deliberações
respeitantes as competências constantes
das alíneas d) e e) do artigo 49.º, as quais
deverão ser aprovadas por uma maioria de
¾ dos associados.

2. A assembleia geral reunirá, em sessão
extraordinária:

2. Em caso de empate proceder-se-á a
nova votação e, caso o empate se mantenha, fica a deliberação adiada para nova
reunião.

a) Sempre que a mesa da assembleia geral
o entender necessário;

(Assembleia geral descentralizada)

b) A solicitação da direção;
c) A solicitação do conselho fiscal;
d) A requerimento de, pelo menos, 450
associados ao pleno gozo dos seus direitos
sindicais.
3. Os pedidos de convocação da assembleia geral deverão ser dirigidos e fundamentados por escrito, ao presi-dente da
mesa da assembleia geral, deles constando
necessariamente uma proposta de trabalho.
4. Nos casos previstos nas alíneas b) e
c) do n.º 2, o presidente da mesa deverá
convocar a assembleia geral no prazo
máximo de 30 dias após a receção do
requerimento, salvo motivo justificado,
em que o prazo máximo é de 60 dias.

Art.° 54.°
A assembleia geral poderá funcionar descentralizadamente, ao nível de distrito,
concelho ou núcleo sindical, mediante
deliberação da mesa da assembleia geral,
tendo em consideração a necessidade de
assegurar uma ampla participação dos
associados.
Art.° 55.°
(Funcionamento)
A metodologia de funcionamento da
assembleia geral consta de regulamento
anexo aos presentes estatutos.
Art.° 56.°
(Deliberações)
Salvo disposição expressa em contrário,
as deliberações são tomadas por maioria
simples de votos.
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Subsecção III

Subsecção IV

Do congresso

Da Mesa da Assembleia geral

Art.° 57.°

Art.° 63.°

(Composição)

(Constituição)

O congresso do sindicato é um órgão de
representação indireta, constituído por
um número de delegados para o efeito
eleitos nos locais de trabalho, em proporção a definir em regulamento próprio, a
aprovar em assembleia geral.

1. A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e quatro secretários.

§único – São delegados de pleno direito
ao congresso, por inerência de funções,
os membros dos corpos gerentes.

3. Na assembleia em que forem destituídos mais de metade dos seus membros,
constituir-se-á uma mesa ad hoc, formada
por sócios presentes, eleitos na altura.

Art.° 58.°
(Convocatória)
1. A convocação do congresso é da competência da direção ou da assembleia geral,
sendo neste caso, e só para este efeito,
exigido um quorum mínimo de 450 associados no pleno gozo dos seus direitos.
2. A convocação do congresso será feita
pelos meios legalmente admissíveis, com
a antecedência mínima de 180 dias, com
indicação do dia, hora e local da reunião
e respetiva ordem de trabalhos.
Art.° 59°
(Competências)
Compete ao congresso:
a) Realizar o balanço do conjunto da atividade do sindicato durante um período de
tempo nunca inferior a um ano;
b) Fazer o ponto da situação geral do movimento sindical docente num dado momento;
c) Deliberar sobre as linhas gerais de orientação para a ação sindical no seu conjunto,
ou sobre aspectos específicos que impliquem
opções de fundo, designadamente no âmbito
da política educativa, da situação social e
profissional dos professores, da estrutura
do movimento sindical docente a nível
nacional, das relações com o movimento
sindical e da atividade sindical no plano
internacional.
Art.° 60.°
(Mesa do congresso)
A mesa do congresso é assegurada pela direção e pela mesa da assembleia geral.
Art.° 61.°
(Preparação e organização)
Os trabalhos de preparação e organização
do congresso são da responsabilidade dos
corpos gerentes.

2. Destes membros haverá obrigatoriamente um de cada distrito abrangido pelo
Sindicato.

4. Será convocada eleição antecipada,
para eleger a mesa da assembleia geral,
que completará o mandato em curso.
Art.° 64.°
(Competências)
Compete em especial à mesa da assembleia geral:
a) Convocar a assembleia geral e as assembleias distritais nos termos e prazos
previstos nestes estatutos ou no regulamento da assembleia geral;
b) Dirigir os trabalhos da assembleia geral
e das assembleias distritais, de modo a fazer cumprir os princípios de funcionamento democrático e as normas estatutárias;
c) Colaborar com a direção na divulgação
aos associados das decisões tomadas em
assembleia geral;
d) Deliberar sobre a forma de realização
da assembleia geral, nomeadamente sobre
o grau de descentralização;
e) Assegurar que, antes da reunião da
assembleia geral, sejam dadas a conhecer
aos associados as propostas a discutir;
f) Gerir interinamente o sindicato até
às eleições, em caso de destituição da
direção;
g) Conferir posse aos associados eleitos
para os vários cargos sindicais;
h) Dirigir todo o processo eleitoral para os
corpos gerentes e revisão dos estatutos.
Art.° 65.°
(Modo de eleição)
A mesa da assembleia geral é eleita
conjuntamente com a direção, direções
distritais e conselho fiscal, por voto direto,
secreto e universal.

Art.° 62.°

Subsecção V

(Deliberações)
1. As deliberações do congresso serão
tomadas por maioria simples de votos dos
delegados presentes.
2. O congresso só poderá deliberar validamente se estiverem presentes a maioria
dos delegados.
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Da direção
Art.° 66.°
(Composição)
A direção do SPZS é um órgão colegial e
compõe-se de:
1.

57 elementos, representando obri-

gatoriamente todos os setores de ensino
e distritos, sendo um mínimo de 4 da
educação pré-escolar, um mínimo de 8 do
1° ciclo do ensino básico, um mínimo de
9 dos 2° e 3° ciclos e ensino secundário,
um mínimo de 3 do ensino especial, um
mínimo de 2 do ensino particular e um
mínimo de 4 do ensino superior.
2. Os elementos das direções distritais
são membros da direção central até ⅓ da
mesma, sendo indicados pelas respetivas
direções, na seguinte proporção: Portalegre 2, Évora 3, Beja 2 e Faro 5.
Art.° 67.°
(Cargos)
A direção integrará obrigatoriamente o
presidente, o vice-presidente, o tesoureiro
e os coordenadores das direções distritais.
Os três primeiros elementos serão eleitos
por ela própria na sua primeira reunião
plenária, que se realizará imediatamente
a seguir à tomada de posse.
Art.° 68.°
(Comissão executiva)
A direção elegerá, na sua primeira reunião, uma comissão executiva que integrará obrigatoriamente os coordenadores das
direções distritais e os de departamento
de setor de ensino e frentes de trabalho.
Art.° 69.°
(Competências)
Compete à direção, em especial:
a) Dirigir e coordenar toda a atividade do
sindicato, de acordo com os estatutos, a
orientação definida no programa com que
foi eleita e as deliberações sobre orientação definidas pela assembleia geral;
b) Dirigir e coordenar a atividade setorial
e distrital do sindicato;
c) Dar execução às deliberações da assembleia geral e do congresso;
d) Admitir e registar, de acordo com os
estatutos, a inscrição de sócios;
e) Representar o sindicato em juízo e fora
dele;
f) Elaborar e apresentar anualmente à assembleia geral o relatório de contas, bem
como o orçamento para o ano seguinte,
os quais deverão incluir os relatórios de
contas e os orçamentos dos distritos que
integram o SPZS.
g) Administrar os bens, gerir os fundos e
dirigir o pessoal do sindicato, de acordo
com as normas legais e regulamentos
internos;
h) Elaborar os regulamentos internos necessários à boa organização dos serviços
do sindicato;
i) Submeter à apreciação da assembleia
geral os assuntos sobre os quais devem
pronunciar-se;
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j) Discutir, negociar e assinar as convenções coletivas de trabalho e outros
instrumentos de negociação coletiva, após
consultar, pelos meios que achar convenientes ou necessários, os associados;
k) Requerer ao presidente da mesa da
assembleia geral a convocação extraordinária da assembleia geral sempre que o
julgue conveniente;
l) Exercer o poder disciplinar;
m) Decidir sobre o recurso à greve ou
outras formas de ação;
n) Promover a constituição de grupos de
trabalho, coordenando a sua atividade,
bem como a realização de seminários,
encontros e conferências que se considerem necessários para o desenvolvimento
da atividade sindical;

e direções distritais.
2. O conselho fiscal definirá o seu funcionamento na primeira reunião, que se
realizará imediatamente a seguir à tomada
de posse. Nessa reunião, de entre os seus
membros, será eleito o presidente.

1. Os membros da mesa da assembleia
geral, direção central, conselho fiscal e direções distritais são eleitos em assembleia
geral eleitoral, constituída por todos os
associados no pleno gozo dos seus direitos
sindicais;

a) Fiscalizar o cumprimento dos estatutos
e regulamentos;
b) Dar parecer sobre os planos e orçamentos e sobre os relatórios e contas
apresentados pela direção;
c) Examinar a contabilidade do sindicato,
das delegações, das estruturas de base e
intermédias e verificar, sempre que o entender, a documentação da tesouraria;

e) Requerer a convocação da assembleia
geral nos termos previstos nos presentes
estatutos;

q) Coadjuvar a mesa da assembleia geral
nas assembleias gerais.

f) Apresentar à direção as sugestões que,
no âmbito das suas competências, entenda
de interesse para o sindicato;

a) A direção é convocada pelo presidente, com indicação do dia, hora e local da
reunião e respetiva ordem de trabalho;
b) A direção delibera estando presente a
maioria dos seus membros;
c) As decisões são tomadas por maioria
simples de votos dos membros presentes.
2. A direção, na primeira reunião plenária, definirá a periodicidade das reuniões
da comissão executiva.
Art.° 71.°
(Responsabilização do sindicato)
a) Para que o sindicato fique obrigado
basta que os respetivos documentos sejam
assinados por, pelo menos, dois membros
da direção para tal mandatados.
b) A direção poderá constituir mandatários
para a prática de certos e determinados
atos, devendo, para tal, fixar com precisão
o âmbito dos poderes conferidos.
Subsecção VI
Conselho fiscal
Art.° 72.°
(Conselho fiscal)
1. O conselho fiscal é constituído por
cinco membros, eleitos em lista conjunta
com a mesa da assembleia geral, direção

Art.° 75.°

(Competências)
Compete em especial ao conselho fiscal:

p) Convocar o congresso, encontros e conferências e todas as assembleias previstas
nestes estatutos;

1. A direção reunirá ordinariamente uma
vez por trimestre e extraordinariamente
sempre que for necessário.

Disposições gerais
(Assembleias eleitorais)

d) Verificar a regularidade das candidaturas para os corpos gerentes;

Art.° 70.°

Secção I

Art.° 73.°

o) Dirigir o trabalho de organização sindical, com o apoio dos órgãos setoriais
distritais;

(Reuniões)

CAPÍTULO V
Das eleições

g) Analisar os pedidos de impugnação
de qualquer assembleia prevista nos
presentes estatutos e, considerando-os
justificados, requerer a convocação da
nova assembleia;
h) Exercer todas as demais atribuições
que lhe sejam cometidas pelos estatutos
ou por deliberação dos órgãos do sindicato.
Art.° 74.º
(Reuniões)
1. O conselho fiscal reunirá ordinariamente uma vez por ano para análise das
contas e sempre que for necessário para
o exercício das suas competências estatutárias.
a) As reuniões são convocadas pelo
presidente, com indicação do dia, hora
e local da reunião e respetiva ordem de
trabalho;
b) O conselho fiscal delibera estando
presente a maioria do número legal dos
seus membros;
c) As decisões são tomadas por maioria
simples de votos dos membros presentes.

2. Consideram-se associados no pleno
gozo dos seus direitos sindicais os sócios
do SPZS que:
a) Tenham pago as suas quotas, nos casos
em que sejam devidas, até ao mês anterior
àquele em que for convocada a assembleia
geral eleitoral.
b) Não estejam suspensos de direitos por
efeitos de pena aplicada nos termos do
art.º 18.º destes estatutos.
3. As eleições devem ter lugar sempre
em período letivo e realizar-se-ão entre
os últimos e os primeiros 30 dias referidos
à data do termo do mandato dos membros
dos corpos gerentes.
4. No caso de coincidência com o período
de férias, a abertura da campanha eleitoral far-se-á imediatamente após aquele
período.
Art.° 76.°
(Direção do processo)
A organização e a direção do processo
eleitoral competem à mesa da assembleia
geral.
Art.° 77.°
(Independência da estrutura)
A estrutura sindical manterá estrita
independência em relação ao processo
eleitoral.
Art.° 78.°
(Encargos)
O sindicato comparticipará nos encargos
da campanha eleitoral num montante
igual por cada lista candidata aos corpos
gerentes, a fixar pela direção, de acordo
com as disponibilidades financeiras do
sindicato.
Art.° 79.°
(Convocatória)
1. A assembleia geral eleitoral será convocada, com a antecedência mínima de
sessenta dias, pela mesa da assembleia
geral.
2. A convocação da assembleia geral
eleitoral será feita por meio de anúncios
convocatórios afixados na sede e nas delegações do sindicato, em locais visíveis e
de fácil acesso.
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3. Os avisos convocatórios são ainda
publicados em, pelo menos, dois jornais
diários e em dois dias consecutivos.
Secção II
Apresentação de candidaturas
Art.° 80.°
(Das candidaturas)
1. A apresentação de candidaturas deverá
ser feita no prazo máximo de 30 dias, após
a data de convocação da assembleia geral
eleitoral.
2. A apresentação da candidatura a qualquer órgão dos corpos gerentes implica a
obrigação de serem apresentadas simultaneamente candidaturas a todos os órgãos
do sindicato cujo mandato termine.
3. A apresentação de candidatos consiste
na entrega à mesa da assembleia geral:
a) De listas contendo a identificação dos
candidatos efetivos e suplentes aos corpos
gerentes, com a indicação do órgão a que
cada associado se candidata e de acordo
com o Regulamento Eleitoral, que faz
parte destes Estatutos.
b) Do termo individual ou coletivo de
aceitação de candidatura;
c) Do programa de ação;
d) Da indicação dos representantes da
candidatura na comissão eleitoral.
4. As listas de candidatura terão de ser
subscritas por pelo menos 1/10 dos associados do sindicato no pleno gozo dos seus
direitos sindicais.
5. Os subscritores serão identificados pelo
nome completo bem legível, número de
associado e local de trabalho.
6. Os candidatos poderão ser substituídos
até ao limite máximo de cinco, até 15
dias antes do ato eleitoral, e até ao limite
máximo de 2 para cada direção distrital.
7. As listas candidatas serão designadas
pela mesa de assembleia geral, por uma
letra do alfabeto, a partir de A, pela sua
ordem de apresentação.
8. As listas, para além dos candidatos
efetivos, devem indicar os candidatos
suplentes em número não inferior a um
décimo, arredondado por excesso.

gerentes, terá por atribuições:
a) Promover a verificação dos cadernos
eleitorais;
b) Garantir a divulgação dos programas
das listas candidatas, em igualdade de
condições;
c) Assegurar a todas as listas igual acesso
aos meios técnicos e recursos do sindicato;
d) Fiscalizar o normal curso da campanha
eleitoral e do ato eleitoral;

f) Fixar o número de mesas de voto e
promover a respectiva constituição;

Dos cadernos eleitorais

g) Deliberar sobre o horário de funcionamento da assembleia eleitoral e localização das mesas de voto;
h) Presidir ao ato eleitoral;
i) Apurar os resultados eleitorais e assegurar a sua publicação dentro do prazo de
5 dias após a realização do ato eleitoral;
j) Julgar das reclamações ao exercício
dos direitos dos eleitores.
2. A comissão eleitoral entra em efetividade de funções no dia seguinte ao
prazo definido no n.º 1 do art.º 78.° dos
presentes estatutos.
3. A comissão eleitoral funcionará na sede
do sindicato e as suas reuniões, das quais
se lavrará ata, serão convocadas e coordenadas pela mesa da assembleia geral.
4. A comissão eleitoral assegurará a igualdade de oportunidades e a imparcialidade
no tratamento das listas can-didatas.
Art.° 82.°
(Verificação das candidaturas)
1. O conselho fiscal verificará a regularidade das candidaturas nos 5 dias subsequentes ao encerramento do prazo para
entrega das listas de candidatura.
2. Com vista ao suprimento das irregularidades encontradas, toda a documentação
será devolvida ao l.º subscritor ou mandatário da lista em causa, com a indicação
das irregularidades e normas estatutárias
infringidas, o qual deverá saná-las no
prazo de 3 dias a contar da data de entrega.

Secção III

Art.° 83.°

Art.° 81.°
1. A comissão eleitoral, constituída pela
mesa da assembleia geral e por 1 representante de cada lista candidata aos corpos
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Art.° 84.°
(Campanha eleitoral)
A campanha eleitoral decorrerá entre a
decisão prevista no n.º 3 do art.º 84.º e a
antevéspera do ato eleitoral.

3. Findo o prazo referido no número
anterior, o conselho fiscal decidirá, nas
24 horas seguintes, pela aceitação ou
rejeição definitiva das candidaturas.

(Da comissão eleitoral)

§ único – Caso não exista o quorum no n.º
1 deste artigo, a comissão eleitoral funcionará 30 minutos depois com qualquer
número de presenças.

e) Promover a elaboração dos boletins de
voto;

9. A falta dos elementos constantes dos
n.os 3 e 4 será condição bastante para
recusa de aceitação da lista.

Do processo eleitoral

a democraticidade do processo eleitoral,
requerer à mesa da assembleia geral a
convocação de uma sessão extraordinária
da assembleia geral.

(Decisões)
1. Todas as decisões da comissão eleitoral
são tomadas por maioria simples de votos
e terão de ser tomadas estando presente
a maioria dos seus membros.
2. A comissão eleitoral poderá, em casos
que considere justificados e para garantir

Secção IV
Art.° 85.°
(Organização dos cadernos eleitorais)
Os cadernos eleitorais serão organizados
pela direção e obedecerão às seguintes
fases de preparação:
a) Afixação na sede e nas delegações do
SPZS, dez dias após a convocação da assembleia geral eleitoral, de uma listagem
geral contendo a situação sindical de cada
sócio;
b) Regularização da situação sindical,
diretamente ou através do delegado, a
qual decorrerá num período máximo de
15 dias, contados a partir da afixação da
listagem geral referida na alínea a);
c) Apresentação dos cadernos eleitorais,
os quais deverão estar prontos decorridos 10 dias sobre o período referido na
alínea b) e ser afixados para consulta dos
sócios;
d) Abertura de um período de 10 dias para
reclamações sobre eventuais irregularidades.
Art.° 86.°
(Reclamações)
As reclamações referidas na alínea d) do
artigo anterior deverão ser dirigidas à
comissão eleitoral, a qual disporá de um
prazo máximo de 3 dias para decidir da sua
aceitação ou rejeição definitivas.
Secção IV
Da votação
Art.° 87.°
(Da votação)
A metodologia de votação, da constituição
das mesas de voto, do exercício de voto
e de um apuramento dos resultados será
definida em regulamento eleitoral, anexo
aos presentes estatutos.
Art.° 88.°
(Boletim de voto)
Os boletins de voto terão a forma retangular, serão em papel liso, não transparente,
sem marcas ou sinal exterior e conterão a
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letra e a sigla correspondente a cada lista
candidata e à frente um quadrado.
Art.° 89.°
(Apuramento de resultados)
Terminada a votação, proceder-se-á ao
apuramento final, considerando-se eleita
a lista de cada órgão sobre que tenha
recaído o maior número de votos.
Art.° 90.°
(Recurso)
1. Em caso de verificação de irregularidades no processo eleitoral, poderá ser
interposto recurso até três dias após a
fixação dos resultados.
2. O recurso será apresentado à mesa da
assembleia geral, a qual, com base em
parecer da comissão eleitoral, julgará, em
primeira instância, da sua procedência ou
improcedência.
3. A mesa da assembleia geral deverá
apreciar o recurso no prazo de 3 dias,
sendo a decisão comunicada por escrito ao
recorrente e afixada na sede do sindicato
e suas delegações.
4. Da decisão da mesa da assembleia geral cabe recurso para a assembleia geral,
que será convocada expressamente para
o efeito nos 8 dias seguintes ao seu recebimento.
5. O recurso da decisão da mesa da assembleia geral terá de ser interposto no
prazo de 24 horas após a comunicação da
decisão referida no n.º 3 deste artigo.
Secção V
Da posse dos órgãos do sindicato
Art.° 91.°
(Posse dos órgãos do sindicato)
O presidente cessante da mesa da assembleia geral, ou o seu representante,
conferirá posse aos membros eleitos no
prazo de 5 dias após decisão da assembleia geral.

CAPÍTULO VI
Da administração financeira
Secção I
Do regime financeiro
Art.° 92.°
(Receitas)
1. Constituem receitas do sindicato:
a) As quotas dos sócios;
b) As receitas extraordinárias;
c) As contribuições extraordinárias.
Art.° 93.°
(Descentralização financeira)
1. No âmbito da sua autonomia financeira, as direções distritais administrarão

o seu próprio orçamento que, depois de
aprovado pela direção, integrará o orçamento do sindicato.

cometida a outros órgãos, mediante regulamento próprio, discutido e aprovado em
assembleia geral.

2. O orçamento do distrito deverá ser
acompanhado do respetivo plano de atividades.

2. A resolução de casos omissos nos presentes estatutos compete igualmente à
assembleia geral.

3. As receitas provenientes de iniciativas locais levadas a cabo pelas direções
distritais integrarão obrigatoriamente o
respetivo orçamento.

3. As deliberações da assembleia geral referidas nos números anteriores carecem de
voto de conformidade com os estatutos, a
emitir pelo conselho fiscal, num prazo de
30 dias após a sua adoção.

Art.° 94.°
(Orçamento, relatório e contas)
1. A direções distritais deverão apresentar anualmente à direção o orçamento e
o relatório e contas correspondentes ao
respetivo distrito.
2. A direção deverá submeter, até 30
de Janeiro de cada ano, à aprovação da
assembleia geral o orçamento.
3. A direção apresentará anualmente à
assembleia geral, até 31 de Março de cada
ano, o relatório e contas relativos à sua
atividade.
4. Os documentos referidos nos números
anteriores deste artigo deverão ser divulgados com a antecedência mínima de 15
dias, respetivamente à data da assembleia
geral que os apreciará.

CAPÍTULO VII
Da revisão, regulamentação, resolução dos casos omissos e interpretação dos estatutos
Art.° 95.°
(Revisão dos estatutos)
1. A revisão dos presentes estatutos será
feita em assembleia geral convocada
expressamente para o efeito, devendo a
metodologia de discussão e votação ser
previamente aprovada em assembleia
geral.
2. Terão direito de voto na assembleia
geral que reveja os estatutos os sócio que,
mantendo os seus direitos de associados,
se encontrem nas condições das alíneas
a) e b) do n.º 1 do artigo 8° dos presentes
estatutos.
3. Cabe ao conselho fiscal deliberar
sobre eventuais pedidos de impugnação
da assembleia geral que delibere sobre a
revisão dos estatutos, os quais devem ser
devidamente fundamentados e apresentados no prazo de 4 dias após a realização
da assembleia geral.
Art.° 96.°

4. Os conflitos de interpretação relativos
a pontos concretos dos estatutos deverão
ser submetidos ao conselho fiscal cujo
parecer, depois de votado em assembleia
geral, terá caráter vinculativo.

CAPÍTULO VIII
Da fusão e dissolução do sindicato
Art.° 97.°
(Fusão e dissolução do sindicato)
1. As propostas relativas à fusão ou dissolução do sindicato serão votadas em assembleia geral expressamente convocada
para o efeito.
2. A assembleia geral que deliberar a
fusão ou a dissolução deverá obrigatoriamente definir os termos em que ela se
processará, não podendo em caso algum
os bens do sindicato ser distribuídos pelos
associados.
3. As propostas de fusão ou dissolução
do sindicato só serão válidas se aprovadas
com o voto favorável de ¾ do número de
todos os associados.
§ único – A dissolução do sindicato só será
válida desde que votada favoravelmente
por, pelo menos, dois terços dos associados
presentes.

CAPÍTULO IX
Disposições finais e transitórias
Art.° 98.°
(Disposições finais e transitórias)
1. Todos os professores que tenham sido
alguma vez sócios do SPZS e que, face a
estes estatutos, percam a sua qualidade de
sócios, poderão reinscrever-se, entrando
no pleno gozo dos seus direitos de associados, após um período de três meses.
2. Os atuais corpos gerentes e conselho
fiscal manter-se-ão em funções até terminarem o respetivo mandato.
Fim

(Regulamentação, resolução de casos
omissos e interpretação dos estatutos)
1. A regulamentação das atividades das
diversas estruturas em tudo o que ultrapasse os presentes estatutos será feita,
salvo nos casos em que é expressamente
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A graduação profissional dos
docentes de Educação Especial

Em 2010, a FENPROF elaborou um documento, com propostas concretas, sobre a
organização da Educação Especial nas escolas/agrupamentos, tendo sido amplamente divulgado, para além de remetido ao ME e aos grupos parlamentares.
tendo qualquer formação específica
que o habilite para tal?

Em 2012, o Secretariado Nacional da
FENPROF decidiu elaborar um novo
documento, dadas as alterações legislativas mais recentes (concursos,
horários de trabalho e conteúdo funcional), o qual tem sido discutido com
os docentes.

Em relação à classificação profissional
dos docentes da EE, o SPZS/FENPROF
defende, também já há muito tempo,
e à semelhança de outros grupos de
recrutamento, que a classificação profissional dos docentes de EE (quer dos
quadros quer dos contratados) para os
grupos de recrutamento da EE deve
corresponder à ponderação entre a
nota da classificação da formação
inicial e a nota da classificação da
formação especializada, valorizando
mais a formação especializada porque
é esta que habilita o docente para
os grupos de recrutamento da EE
(CP=(3FE + 2FI) / 5).

A graduação profissional de qualquer
docente engloba 2 componentes: o
tempo de serviço e a classificação
profissional.
No que se refere ao tempo de serviço
dos docentes de Educação Especial (dos
quadros e dos contratados) a posição do
SPZS/FENPROF é de que, à semelhança
de todos os grupos de recrutamento e
valorizando a formação especializada
(porque é a formação especializada que
habilita para a docência nos grupos de
recrutamento da EE), o tempo de serviço prestado após a formação especializada deve contar 1 valor e o prestado
antes da especialização 0,5 valor.
Quase todos os docentes de EE têm experiência nesta área antes de fazerem a sua
formação especializada, mas…

pecializada deve ser contabilizada com 0,5
valor porque só desta forma conseguimos
valorizar a formação especializada para
lecionar nestes grupos de recrutamento.

Sabendo nós que cada grupo de recrutamento tem a sua especificidade…no caso
dos docentes de EE a experiência nesta
área antes da conclusão da formação es-

Colega, se não agirmos desta forma qual
o objetivo de termos qualquer formação
específica? É correto que qualquer cidadão
possa lecionar qualquer disciplina não

A posição do SPZS/FENPROF é a de
defender os direitos de qualquer
docente, seja dos quadros ou contratados, e independentemente do
grupo de recrutamento para o qual
está legalmente habilitado. Com base
neste princípio, para todos os docentes
e para qualquer grupo de recrutamento,
o SPZS/FENPROF continuará a defender a
valorização das formações iniciais e/ou especializadas habilitando especificamente
os docentes para cada um dos grupos de
recrutamento.

ASSINA A PETIÇÃO!
Como todos sabemos encontra-se em curso um processo de venda
ao desbarato das empresas e participações do Estado (privatizações) por exigência do grande capital que, a pretexto de uma
crise que ele próprio gerou e desenvolveu, se prepara para fazer
seu um património que é de todos os portugueses.
Este processo não se traduz, apenas, no
empobrecimento do património publico,
como tem implicações muito fortes no
desmantelamento do acervo de direito
dos trabalhadores e na degradação dos
serviços públicos que o Estado está obrigado constitucionalmente a prestar aos
portugueses.
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Estão em causa o sistema público de
educação e ensino e da investigação
científica, o serviço nacional de saúde e
o sistema público e solidário de segurança
social, entre outras que são as funções
sociais do Estado.

A CGTP-IN tem em marcha uma petição
que se pretende que seja a maior recolha
de assinaturas alguma vez realizada em
Portugal em defesa dos serviços públicos
e das funções sociais do Estado.
Mais info. em: www.spzs.pt
www.cgtp.pt

part-coop

part

Ainda o OE 2012 e as suas consequências nos estabelecimentos de
Ensino Particular e Cooperativo, IPSS
e Misericórdias
Os Contratos Coletivos de Trabalho – CCT (do Ensino Particular e Cooperativo, EPC – BTE, nº 30 de 15/8/2011; das Instituições Particulares
de Solidariedade Social, IPSS – BTE, nº 11 de 22/3/2009) e o Acordo de
Empresas – AE das Misericórdias (BTE, 1ª série, nº 4 de 29/1/2005) são a
legislação que está em vigor para os estabelecimentos de ensino particular e de solidariedade social.
No Código do Trabalho (CT) revisto este
ano foram introduzidas muitas alterações
(cada vez mais penalizadoras para os trabalhadores) que só são aplicadas quando
as matérias a que se referem não estão
acordadas, nos respetivos contratos coletivos de trabalho e acordos de empresa,
entre as associações que representam as
entidades patronais e as organizações
sindicais.
Muitos têm sido os colegas a contactar as
delegações do SPZS a pedir informações
sobre o “congelamento” das progressões
nos estabelecimentos de ensino do setor
privado, a partir de setembro de 2012.

O argumento das entidades patronais
é que o Orçamento de Estado de 2012
impede as progressões nas carreiras. Esta
parte, infelizmente, é verdade…mas o que
as entidades patronais omitem é que este
impedimento é para os trabalhadores da
Função Pública.
Todos os trabalhadores do setor privado
(incluindo os Educadores e Professores dos
estabelecimentos de Ensino Particular e
Cooperativo, IPSS e Misericórdias) não têm
as progressões na carreira “congeladas” e
têm o direito a progredir de acordo com
as respetivas carreiras. Os colegas devem
solicitar a progressão, por escrito, o mais
breve possível.

Órgãos Sociais do SPZS tomam posse

Na ânsia de destabilizar ainda mais os
trabalhadores as entidades patronais
recorrem a todos os meios…incluindo a
omissão da verdade!
É, também, por estes motivos que a sindicalização é fundamental! Quando temos
dúvidas devemos recorrer às organizações
que nos defendem enquanto trabalhadores, ou seja, e no caso específico da
Educação, aos Sindicatos de Professores
da FENPROF!

Curtas

No passado dia 17 de Junho tomaram posse os novos órgãos sociais do Sindicato dos
Professores da Zona Sul, eleitos no dia 5 de Junho, que, em conformidade com o
previsto nos Estatutos e no seu regulamento de funcionamento interno, elegeram
as suas estruturas e titulares de cargos de coordenação.
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Contratação de Escola

Na Contratação de Escola a falta de ética e as ilegalidades cometidas
são tantas e tão variadas que se torna difícil resumi-las num texto tão
curto, no entanto, parece-me útil dar a conhecer algumas destas situações, de modo a que todos os professores, possam denunciar tais situações, até porque este não é um problema dos professores contratados,
na verdade nem é um problema apenas dos professores, mas do estado
democrático em que (quer alguns queiram, quer não) estamos inseridos.
É pois responsabilidade de qualquer cidadão a manutenção e construção
de uma sociedade livre, justa e solidária.

Obviamente que, havendo uma lista de
graduação profissional a qual está longe de
esgotar, na atualidade, e estando essa lista
sujeita a critérios objetivos e facilmente
comprováveis, não se encontram razões
para proceder à Contratação de Escola,
inclusivamente em escolas onde apenas,
segundo a atual legislação, é possível contratar através desta modalidade tais como
as escolas TEIP e as escolas com Contrato
de Autonomia. É curioso que haja quem
pense que uma Escola com Contrato de
Autonomia e/ ou Escola TEIP significam
poder escolher quem contratar.
As ilegalidades cometidas, é importante
referi-lo com toda a clareza, não são
nenhuma novidade, já acontecem e têm
vindo a ser cometidas ao longo dos últimos
anos, em particular nos últimos três ou
quatro anos. Julgo nem se terem acentuado no corrente ano, a única diferença
é uma maior visibilidade e divulgação,
resultantes de um maior número de professores desempregados ou com poucas
horas letivas o que implica muitas das
vezes salários inferiores ao salário mínimo
nacional e muitas vezes na ordem dos
duzentos ou trezentos euros por mês, o
que leva muitos a perderem o medo e
denunciarem tais ilegalidades.
Como se referiu são muitas as ilegalidades,
quem acreditou que as alterações legislativas dispostas no Decreto-Lei n.º 132/2012
iriam contribuir para a reposição da justiça
e da legalidade, enganou-se. Como se
constatou algumas direções são exímias
na seleção de candidatos pré-definidos,
uma das práticas mais fortemente antidemocráticas e que subvertem totalmente
a regra de qualquer concurso tem sido
o critério: “Ter o parecer favorável do
Diretor(a)”, o que me parece dispensar
qualquer comentário num estado de direito democrático.
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Existe também um rol de requisitos de
admissão (não lhe chamaria critérios de
seleção) que restringem infundadamente
e ilegalmente as candidaturas tais como a
“continuidade pedagógica”, “desempenho
de funções no mesmo estabelecimento
de ensino no ano lectivo anterior” ou
a lecionação a determinada turma, em
determinada escola do agrupamento ou
mesmo a posse de habilitações ou de determinado curso ou de formação para além
do disposto nas habilitações referentes aos
respectivos grupos de recrutamento, e que
têm como único objectivo o favorecimento
de determinado candidato(a), até porque
na maioria dos casos tais situações implicam a limitação a apenas um candidato (a)
o que exclui todos os outros, e que portanto, violam os princípios da legalidade
e igualdade entre os candidatos.

da zona onde o agrupamento de escolas
se insere, grau de adequação do percurso
profissional e das formações realizadas,
leccionação em contexto multicultural,
demonstrar condições de prosseguir o projeto do agrupamento de escola. Que para
além de serem demasiados vagos e não
permitirem a sua aferição impedem que
outros candidatos, que não o previamente
escolhido, possam reunir tais condições,
o que viola os princípios da legalidade e
igualdade entre os candidatos.

A natureza dos supostos critérios
de seleção e a ânsia de colocar
o candidato desejado, levam à
formulação de critérios como:
determinada formação complementar, idade, proximidade
da escola, disponibilidade para
horário pós-laboral, capacidade
Tal como está devidamente legislado os para dinamizar projetos, motirequisitos de admissão exigidos para a do- vação, apresentação, louvor ou
cência são as habilitações legais definidas recomendação e a prevalência
para os vários grupos de recrutamento, de habilitação própria sobre
bem como a respetiva condição física e qualificação profissional, valoripsíquica, e o certificado de registo cri- zação do mestrado pós Bolonha
à Licenciatura Pré Bolonha, o
minal.
que curiosamente tornaria as
A este nível algumas Direções e Conse- próprias direções da escolas obsoletas, segundo
lhos Pedagógicos têm a ousadia de pu- tal ponto de vista.

blicar requisitos como: ter leccionado
à turma y no ano x, ser licenciado no
curso x na Universidade y, experiência
na escola TEIP de ..., tempo de serviço ou “projetos desenvolvidos nesta
escola”, ou mesmo “ter menos de 40
anos de idade”.
No seguimento deste rol de ilegalidade
insistem numa série de critérios de seleção ilegais por serem demasiado vagos e
não possuírem qualquer fundamento tais
como: conhecimento do contexto social

Apesar de tudo isto e
como se tudo isto não
bastasse tem vindo a
tornar-se prática comum
a anulação do concurso
para posterior alteração
de critérios de seleção,
e portanto, seleção do
candidato(a) desejado (a).
Para além destes critérios algumas Direções e Conselhos
Pedagógicos utilizam uma sé-

actual

rie de estratégias, tais como: envio de
ficheiros por email para preenchimento
em resposta aos subcritérios, exigindo
prova e documentos comprovativos de por
exemplo ter leccionado determinado ano
de escolaridade, cargos desempenhados
ou âmbito dos projetos desenvolvidos,
exigindo aos candidatos provas de todas
estas situações.
Algumas escolas têm também recorrido
à indicação, divulgação e publicação no
próprio dia da entrevista, do local data
e hora da mesma, unicamente no site da
escola, sem qualquer indicação por email
ou telefone, convocando todos os candidatos, com o objectivo de excluir todos os
que faltarem, o que obriga os candidatos
a consultarem várias vezes durante o dia
os sites de todas as escola para onde concorreram, para além da plataforma da SIGRHE, bem como a disponibilidade imediata com menos de uma dúzia
de horas, para se deslocar
a tais entrevistas, muitas
vezes a centenas de quilómetros, com a agravante de
levar ou ter já previamente
enviado por
email
o
u

correio registado, o que implica custos, de portefólios, currículos e os mais variados
certificados e certidões, o que
facilmente se percebe ser incomportável.
Têm também desrespeitado a legislação
ao não selecionar nenhum dos candidatos
contidos na primeira
tranche, muitas vezes
selecionam candidatos que se encontram
no fim da lista e
que ultrapassam
ilegalmente os restantes.
Por outro lado, a
falta de preparação de alguns pro-
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fessores entrevistadores na condução da
entrevista é preocupante e revela uma
evidente falta de preparação das mesmas
e desconhecimento dos currículos das
disciplinas/ projetos para os quais pretendem selecionar, o que também contraria
a legislação.

bem de antemão quem querem colocar
nos horários que propõem. No caso de
algumas autarquias, levanta-se um novo
problema, algumas estão a colocar a leccionar nas AEC’s os próprios funcionários,
o que levanta várias questões: se já eram
trabalhadores da autarquia como arranjam
horas para lecionar? Se o
Têm ainda surgido casos em que não fo- estado transfere fundos em
ram selecionadas candidatas em período função do número de alunos
de gravidez ou inclusivamente devido à para pagar, entre outros, o
sua aparência, ou seja critérios de seleção vencimento ao professor,
nos casos em que é asseguem razão de ascendência, sexo, raça, con- rado por tais trabalhadores,
vicções políticas ou ideológicas, situação para onde vão os fundos?
Que formação académica e
económica, condição social ou outras.
profissional terão?
A Circular Nº B12029396X lançada a 16 de
Outubro, como resposta a alguns destes
problemas, nada de trouxe de novo, não
existe nenhuma informação ou indicação
nesta que não existisse já na legislação
que regulamenta a Contratação de Escola,
por outro lado, parece permitir que todos
as considerações e orientações contidas
nos doze pontos do mesmo documento
referentes aos grupos de recrutamento
não se apliquem aos Técnicos Especializados, neste sentido julgo ser necessário um
esclarecimento oficial sobre este ponto,
até porque tem sido mais uma das estratégias de algumas escolas para permitir
a contratação de determinado professor,
no sentido em que muitos destes horários,
são pela natureza das suas funções e do
currículo das disciplinas que o compõem
enquadráveis no respetivo grupo de recrutamento. Houve também escolas, que
mesmo após a nota informativa publicada
em 24 de Setembro de 2012 que
informa que o tempo de serviço
deve ser contabilizado até 31
de Agosto de 2011, decidiram
contabiliza-lo até 31 de Agosto
de 2012, algumas
escolas ainda decidiram aplicar tais
critérios apenas a
alguns dos horários
publicados e não à
totalidade.
Convém ainda reforçar que todas
estas situações são
ainda mais gritantes na Contratação de professores para
as AEC’s, e aqui entram em cena o poder
autárquico, as empresas privadas e as
associações, que em muitos casos, sa-

Parece pois haver muita falta de professores, as escolas nunca deveriam ter permitido que as AEC’s saíssem da sua alçada, até
porque como já se percebeu este poderia
ser um factor benéfico para aqueles que
se encontram em DACL, para além claro,
dos também colegas contratados.
É importante reforçar que tais contratações estão sujeitas às mesmas regras
que as escolas, tal como referido anteriormente.
Assim, e depois de analisados os procedimentos adotados nas Contratações de
Escola, surgem várias questões, entre as
quais:
Com que critérios foram os professores
que se encontram na direção das escolas
e nos respetivos Conselhos Pedagógicos
selecionados para o ingresso nos quadros
a que estão vinculados?
As direções que afirmam desconhecer a
lei, devem continuar a assumir tal cargo?
A confirmação de práticas ilegais deliberadas após inspeção por parte da IGE
deverão levar à justiça os responsáveis?
Os candidatos que deliberadamente
prestem falsas declarações deverão ser
sancionados?
Será que uma escola que opta pela via da
ilegalidade, e que deliberadamente viola
os princípios da legalidade e igualdade
é capaz de educar e formar os futuros
cidadão desta país?
É esta a escola que desejamos para os
nossos filhos?
É esta a escola que desejamos para o
futuro do nosso país?
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Governo quer tapar o sol
com uma peneira
Pagamento dos subsídios de Férias e de Natal em duodécimos não esconde o brutal aumento dos impostos
sobre os rendimentos do trabalho

Estamos perante mais uma tentativa do
Governo em esconder dos portugueses,
em particular dos trabalhadores, os efeitos
do brutal aumento da carga fiscal sobre os
salários e outros rendimentos do trabalho
e, consequentemente, as suas gravíssimas
consequências na drástica diminuição dos
orçamentos familiares.
O Governo aprovou hoje, em Conselho de
Ministros, uma proposta de lei que visa
pagar, em 2013, 50% dos subsídios de Natal
e de Férias em duodécimos.
A CGTP-IN considera que:
Estamos perante mais uma tentativa do
Governo em esconder dos portugueses,
em particular dos trabalhadores, os efeitos
do brutal aumento da carga fiscal sobre os
salários e outros rendimentos do trabalho
e, consequentemente, as suas gravíssimas
consequências na drástica diminuição dos
orçamentos familiares.
Aliás, é o próprio Governo que confirma
este objectivo, ao confessar que a proposta de lei visa «…minimizar o impacto
da carga fiscal sobre o orçamento familiar
dos trabalhadores…».

Esta medida não minimiza o impacto da
carga fiscal; se o OE para 2013 for implementado, os trabalhadores vão ter um
rendimento anual muito inferior a 2011
e 2012.
No entanto, o Governo ao querer criar a
ilusão de que, mensalmente, a perda não
é tão significativa, está
a incentivar
os patrões a
que ponham
em causa o
direito de negociação colectiva, particularmente a recusa de efectivar o princípio
da actualização anual dos salários.
A medida é, ainda, incentivadora da
redução dos salários, nos casos de novas
admissões de trabalhadores, e constitui
um estímulo a que futuramente sejam
postos em causa os subsídios de férias e
de natal.
O aumento dos impostos sobre os rendimentos do trabalho não resolve os problemas com que o país está confrontado,
mas antes agrava a recessão da economia,
cada vez mais definhada, em virtude da
queda vertiginosa do poder de compra dos
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salários e da procura
interna (com uma redução estimada, entre
2011 e 2013, superior a
17%, segundo o Banco
de Portugal).
O crescimento económico é possível,
necessário e urgente,
com outra política que
em vez de apostar no
empobrecimento e aprofundamento das
desigualdades, dinamize a produção nacional, aponte no sentido da valorização
do trabalho, dos salários e das pensões e
numa mais justa distribuição da riqueza.
Estas são condições necessárias para estimular o consumo e fomentar o mercado
interno, criar emprego e garantir receita
fiscal para o Estado e a sustentabilidade da
Segurança Social e pôr Portugal na rota do
Desenvolvimento e do Progresso.
Com este objectivo, a CGTP-IN prosseguirá a acção e a luta no sentido de que
o OE/2013 não seja promulgado, nem
aplicado, e que seja retirada a proposta
de aumento dos impostos sobre os rendimentos do trabalho.

Curtas
Governo quer destruir a escola democrática
democrática e dando, assim, um “golpe
de misericórdia” no preceito constitucional que prevê, entre outros importantes
princípios, o da gratuitidade.

Os governantes não estão legitimados
para destruir o que não é seu e levou
muitos anos a erigir!
O Primeiro-ministro confirmou, em entrevista (28/11/2012), o que o ministro da Educação já deixara antever em Setembro: o
Governo prepara-se para desferir o maior
ataque de sempre, em Portugal, à Escola
Pública, atentando contra a sua matriz
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Com a sua declaração a propósito do corte
nas funções sociais do Estado, confirmouse que o Primeiro-ministro de Portugal
não tem rumo político para o país e
reconheceu-o em direto, perante milhões
de portugueses, ao declarar que ia cortar
mais na Educação porque lhe parece que
a Constituição é mais “permissiva” neste
setor que no da Saúde. Este Primeiroministro assume-se, assim, como um
mero agente da troika que destrói o país
para pagar aos credores, ainda por cima

dívidas ilegítimas, devendo, por essa
razão, ser demitido.
Após ano e meio a cortar na Educação,
o governo quer agora destruir a Escola
Democrática, anunciando um percurso
declaradamente regressivo, destinado a
ressuscitar um modelo já extinto! Esse
caminho deverá merecer o mais veemente
repúdio por parte da sociedade portuguesa
e, num momento em que, assumidamente, os membros do atual governo estão
a ajustar contas com Abril, a FENPROF
declara-se absolutamente empenhada
em continuar a defender a Democracia
e, nesse contexto, a lutar pela Escola
Pública de Qualidade e para todos.
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HORÁRIOS-ZERO e CONTRATAÇÃO
INICIAL, 1º episódio de uma temporada sinistra
Na sequência das medidas tomadas pelo
MEC, - a Revisão Curricular, o aumento
do número de alunos por turma, a implementação do Despacho normativo
nº 13-A/2012, de 5 de Junho, sobre a
distribuição do serviço docente e a formação de um novo Mega-Agrupamento
em Portalegre,- assistimos no final do
ano lectivo passado, ao primeiro episódio
de uma série sinistra: um concurso de
Mobilidade Interna que envolveu cerca
de 15.000 docentes (a nível nacional)
que se encontravam em situação de
horário-zero ou seja, com menos de 6
horas lectivas nas suas escolas.
Entre 1 e 8 de Agosto, nas listas de
graduação provisória do Concurso de
Mobilidade Interna, encontravam-se um
total de 218 professores do distrito de
Portalegre indicados por, supostamente,
não terem horário nas escolas a que
pertenciam como QA/QE (96) ou onde
estavam colocados em plurianualidade
(QZP - 122).
Do total de 218 docentes encontravamse, a 1 de Setembro deste ano, 21 docentes com horário-zero no distrito. Os
restantes 197 foram sendo retirados da
plataforma informática com base nas
orientações da DGAE que chegaram às

escolas a 17 de Julho . Para este aparente
recuo do MEC, muito contribuiu a acção
mobilizadora da Fenprof que além de ter
realizado a 12 de Julho uma grande manifestação em Lisboa, não se cansou de
denunciar a artimanha engendrada pelo
MEC para tentar livrar-se de milhares de
professores.

Pensando nas notícias recentes sobre o
Orçamento de Estado para 2013, configurando um corte de 700 milhões de
euros para a Educação, na intenção do
governo de extinguir milhares de postos
de trabalho na Administração Pública
até 2015, na possibilidade de o Sistema
de Mobilidade Especial vir a ser aplicado
também aos professores já
No início deste ano lectivo, a Fenprof en- em 2013, percebemos que
tregou ao MEC uma proposta de alteração assistimos a um ensaio, a
ao artigo 78º do ECD, no sentido de ver um primeiro episódio que
definido no conceito de componente lectiva não podemos deixar ter
continuação.

a integração de todas as vertentes e actividades em que os professores estão perante
alunos – coadjuvações, apoios, enriquecimento curricular e substituições.
Quanto às colocações dos docentes contratados, a 31 de Agosto podia constatarse um brutal decréscimo no número de
professores colocados em relação, por
exemplo, a Setembro de 2010, quando
leccionavam nas escolas do distrito de
Portalegre cerca de 468 professores contratados. Assim, a 1 de Setembro de 2012
foram colocados 131 professores, entre
renovações e contratação inicial. Destes,
apenas 88 foram colocados com horários
completos.

A realização do concurso
de ingresso e mobilidade
em 2013 e a chamada “vinculação extraordinária” de
professores contratados,
irão eventualmente ajudar a disfarçar a
extensão total do que se prepara, mas
os professores não devem esquecer o
que lhes foi revelado no Verão. A adesão
de um grande número de professores à
Greve Geral de 14 de Novembro, mostrou
claramente a sua disponibilidade para
se oporem à política deste governo que
impiedosamente destrói vidas, empregos e a Escola Pública de qualidade que
construímos ao longo de décadas.

Índices de pagamento dos
docentes contratados
A FENPROF chama a atenção dos docentes contratados
para a nota informativa sobre índices remuneratórios
emitida pela DGAE, com data de 30 de novembro.
Mesmo após a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, foram
chegando aos Sindicatos da FENPROF
queixas de docentes que não estavam a
ser abonados de acordo com os índices da
tabela referida no artigo 43.º. Finalmente,
esta informação da DGAE, permite pensar
que aqueles problemas referentes aos do-

centes contratados ao abrigo do diploma
em causa serão resolvidos de vez.
É de lembrar, ainda, que outros problemas
relativos aos índices de pagamento da
contratação, referentes a anos letivos anteriores, continuam a aguardar resolução
definitiva em tribunal, como é o caso dos
que se prendem com a relutância da ad-

ministração em processar os índices então
previstos após o cumprimento de 365 dias
de serviço. O tribunal já se pronunciou
favoravelmente às justas pretensões desses docentes, faltando apenas que a ação
transite em julgado.
Mais info em: www.spzs.pt
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regalias

regalias
Regalias para os sócios

Ajudar a suportar dificuldades criadas por uma
austeridade injusta
A profissão docente tem vindo a ser, cada
vez mais, desvalorizada socialmente
pelos sucessivos governos, cujos efeitos
das dificuldades impostas, à margem de
pseudo-negociações, não deixam incólumes quaisquer professores, educadores e
investigadores.
Atendendo a este contexto, foi a pensar
nisso que o SPZS/ FENPROF decidiu tomar
em mãos uma tarefa exigente e gigantesca, com objectivo de reforçar o apoio
para os sócios e fortalecer o número dos
que, não tendo ainda optado por fazê-lo,
virão a sindicalizar-se, reforçando este
movimento fundamental para os trabalhadores e base importante da Democracia.
Assim, os descontos em bens e serviços,
disponíveis para os nossos associados, estão acessíveis em www.spzs.pt, de acordo
com as seguintes categorias:

•

Alojamento/ hotelaria

•

Apoio à família

•

Automóvel/ moto

•

Banca

•

Casa/ decoração

•

Informática

•

Electrodomésticos

•

Estética

•

Formação/ educação

•

Fotografia/ vídeo/ som

•

Livraria/ papelaria

•

Ourivesaria

•

Perfumaria

•

Restauração

•

Moda

•

Saúde

•

Seguros

•

Diversos

Curtas
Professores deverão entregar na escola ou agrupamento pedido de
impugnação do ato de alteração da natureza do seu vínculo laboral
Os professores receberam um e-mail da
DGAE em que lhes é solicitada a validação
de dados sobre a sua situação profissional,
que ficarão registados no designado Registo
Biográfico (e-Bio). O registo destes dados de
forma a que, online, possam ser consultados
pelo docente e usados em utilizações futuras, como concursos, não acarreta qualquer
problema.
Acontece, porém, que nos dados que são
disponibilizados para confirmar, surge,
sem possibilidade de alteração, a indicação de que a natureza do vínculo laboral
do docente é “contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado”, isto para docentes cujo vínculo é de
provimento. A Lei n.º 12-A/98, introduziu
essa alteração, mas prevê procedimentos que não foram respeitados (como a
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notificação dos docentes
e a publicitação em listas
nominativas, o que foi tentado em 2009, mas, perante
a reação dos professores,
apoiados pela FENPROF, não
se concretizou). Por essa
razão, no ECD, continua
consagrado um vínculo cuja
natureza não é a que consta
neste e-Bio.

Para que não fique a ideia de
que o docente, ao validar o documento da
DGAE, valida esta alteração da natureza
do seu vínculo laboral, entende a FENPROF que deverão todos os professores,
à medida que validem os seus dados – e
porque o campo que refere a natureza do
vínculo laboral não é alterável –, entregar
na sua escola ou sede do seu agrupamento
um documento de impugnação do ato de

alteração do vínculo, cuja minuta se divulga, bastando apenas preencher os campos em branco e imprimir o documento.
Este documento é dirigido ao Secretário
de Estado do Ensino e da Administração
Escolar, pois é quem tutela os recursos
humanos no MEC.
Chama-se a atenção para o facto de,
no próximo ano, por via de uma forte
redução orçamental na Educação, o
governo pretender uma grande redução
de “funcionários públicos” na Educação,
que representam 60% do total, segundo
o ministro das Finanças. É necessário
acautelar, desde já, eventuais tentativas
de dispensa de docentes dos quadros
com a simples justificação de se tratar
de rescisão de contrato, ainda que o MEC
lhe chame “amigável”. O tempo não é de
facilitarmos, pelo que há que prevenir o
que poderá ser muito difícil de remediar.
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