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O	Sindicato	dos	Professores	da	Zona	Centro	
(SPZC)	está	a	promover	reuniões	sindicais	no	
distrito	 para	 debater	 assuntos	 de	 âmbito	
socioprofissional	 com	 educadores	 de	
infância	e	docentes.	

A	17	de	maio	(quarta-feira),	pelas	18	horas,	
terá	 lugar	 o	 primeiro	 encontro	 com	 os	
professores	 do	 ensino	 profissional,	 em	 C.	
Branco,	 na	 Escola	 Técnica	 e	 Profissional	
Albicastrense.	 A	 18	 de	 maio	 (quinta-feira),	
pelas	 9h	 30m	 os	 docentes	 do	 designado	
ensino	 regular	 reúnem	 na	 Covilhã,	 na	
Biblioteca	 Municipal.	 Pelas	 17h	 30	 deste	
mesmo	dia	(18	de	maio)	é	a	vez	de	debater	
assuntos	 do	 ensino	 profissional	 no	 Fundão,	
pelas	 17h	 30m,	 na	 Biblioteca	 Municipal	
Eugénio	 de	 Andrade.	 E	 no	 dia	 19	 de	 maio	
(sexta-feira),	em	C.	Branco,	no	Hotel	Rainha	
D.	 Amélia,	 pelas	 9h	 30m,	 reúnem	 os	
docentes	do	ensino	regular.		

Os	 docentes	 do	 ensino	 profissional	 terão	
como	 principal	 tema	 de	 análise	 e	 debate	 a	
proposta	 de	 contrato	 de	 trabalho	 para	 as	
escolas	 profissionais.	 Os	 educadores	 e	
professores	 das	 escolas	 públicas,	 em	
funções	no	designado	ensino	regular,	vão	

Educadores e professores do designado ensino regular e do ensino profissional 
foram convocados para encontros que terão lugar entre 17 e 18 de maio, em 
Coimbra e Figueira da Foz. A estrutura sindical considera que já é tempo de 
corrigir injustiças, apontando como limite o corrente mês de maio 

abordar	 um	 conjunto	 diverso	 de	 matérias	 e	
de	 reivindicações	 que	 teimam	 em	 não	 ser	
resolvidas	 pelo	 Ministério	 da	 Educação.	 O	
descongelamento	 da	 carreira	 e	 a	 contagem	
integral	 do	 tempo	 de	 serviço	 para	
reposicionamento	 nos	 escalões.	 O	 regime	
especial	 de	 aposentação	 e	 flexibilização	 do	
respetivo	 momento.	 O	 despacho	 de	
organização	 do	 ano	 letivo	 2017/2018,	
salvaguardando-se	o	 respeito	pelo	 tempo	de	
trabalho	 individual,	 o	 número	 de	 alunos	 por	
turma,	níveis	e	turmas	atribuídos.	A	alteração	
do	calendário	do	Pré-escolar,	em	consonância	
com	 os	 restantes	 sectores.	 O	 fim	 da	
precariedade	 e	 a	 integração	 nos	 quadros.	
Entre	outros	assuntos.	

Dada	a	 inação	do	Governo	e	do	ME	nestes	e	
noutros	assuntos,	o	SPZC	diz	basta	e	declara	
que	 já	 é	 tempo	 de	 corrigir	 injustiças,	 dando	
como	tempo	para	a	apresentação	de	soluções	
concretas	o	mês	de	maio	em	curso.	

Para	mais	informações,	contactar:	 																																				
C.	 Branco	 (Gabriel	 Constantino)	 –	 919	 065	 343																																					
Covilhã	(Carlos	Carvalho	da	Costa)	–	919	749	938	

Covilhã,	16	de	maio	de	2017		
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