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A Federação Nacional da Educação (FNE), 
está firmemente empenhada na 
concretização de um Contrato Coletivo de 
Trabalho (CCT) para os docentes e não 
docentes das Escola Profissionais Privadas. 

Decorrido mais de um ano sobre o início 
das negociações a FNE está convencida que 
vai ser possível, apesar das dificuldades que 
ainda subsistem e dos constrangimentos 
ainda existentes, obter um consenso que 
permita a obtenção de um CCT para este 
sector de ensino. 

Ao longo deste tempo, muito caminho já 
foi percorrido e por isso a FNE confia que 
na próxima reunião agendada para o dia 6 
de junho será possível ultrapassar os 
últimos obstáculos que ainda obstam a um 
acordo. 

A FNE está segura de que esta será a via a 
prosseguir para terminar com a completa 

Com muito trabalho, dedicação e esforço na obtenção de 
consensos, a Federação Nacional da Educação, encontra-se 
prestes a conseguir para as Escolas Profissionais Privadas 
um Contrato Coletivo de Trabalho 

Um Contrato Coletivo de Trabalho 
para as Escolas Profissionais 
é possível 

desregulação que grassa neste sector e que 
permite práticas abusivas relativamente 
aos seus profissionais, nomeadamente o 
recurso ao pagamento através de recibos 
verdes. 

A FNE não esquece o ostracismo a que 
este sector de ensino se encontra votado 
por parte da tutela e ir-se-á bater para 
que o Ministério da Educação (ME) para 
que sejam revistas as suas formas de 
financiamento a fim de que seja possível 
criar a curto prazo, condições 
remuneratórias mais dignas e justas para 
todos os que aí prestam funções. 

A FNE tudo irá fazer, para que no dealbar 
do próximo ano letivo, esteja em vigor um 
CCT para as Escolas Profissionais Privadas. 

 

Coimbra, 31 de maio de 2017 
A Direção do SPZC 

 


