
 

 

 URGENTE: REUNIÃO COM O ME SÓ EM FINAIS DE JANEIRO! SIPE 

CONTINUA NA LUTA E ANUNCIA MEDIDAS!  
 

Caros colegas, espera-nos uma longa “Maratona”. 

O Ministério pretende "arrastar" esta negociação durante um ano inteiro já com o intuito de desmobilizar a 

luta e vencer-nos pelo cansaço. Por essa razão temos de ser unidos, fortes e concentrados nas ações e 

não dispersos.  

É Imprescindível e fundamental a participação e união de Todos.  

O processo de negociações vai ser longo e não podemos desmobilizar na luta! 

 

Até à próxima negociação, no final de janeiro, temos de pressionar o Ministério demonstrando que 

estamos unidos numa só força. Todas as formas de luta são válidas. No entanto, consideramos 

desgastantes, ineficazes, além de incomportáveis financeiramente, greves neste momento pois, não irão 

causar nenhum impacto além do financeiro. Vamos aguardar pelo momento certo!! 

 

Vamos fazer uma enorme pressão até janeiro!  
Caso o Ministério, na primeira reunião de janeiro, mantenha os princípios que anunciou 
para os concursos, o SIPE convocará de imediato uma greve nacional aos primeiros 
tempos, em moldes a definir! 
 

 

INACEITÁVEIS – PROPOSTAS DO MINISTÉRIO 
 
 

As alterações que a tutela quer impor irão prejudicar a carreira e a vida dos professores. As mudanças que 

se perspetivam dizem respeito a TODOS: Contratados, QZPs e QAs. 

Esperam-nos lutas muito difíceis e só com a união e a força de todos poderemos, não só travar o que nos 

querem impor, como exigir tudo o que nos foi anteriormente retirado.  

 
 



Os Sindicatos estão unidos! Unidos Vamos à Luta – Vamos Todos à 
Luta: Ações Concertadas    

 

 

1. Vigílias descentralizadas entre 12 e 15 de dezembro em defesa de uma profissão com futuro; 

2. Realização de um abaixo-assinado, pela valorização da carreira e pela defesa da graduação 

profissional nos concursos;  

3. Tomada de posição pelos docentes nas reuniões convocadas para o final do 1.º período, a qual 

será enviada para o Ministério; 

4. No dia 4 de março realização de uma Grande Manifestação Nacional de Professores; 
5. “Dia D” – Paralisação das Escolas durante uma manhã para reflexão e debate da proposta 

apresentada pelo ME na próxima reunião; 

6. Paralisações prolongadas com recurso à greve estrategicamente definidas.  
 

O SIPE TAMBÉM VAI: 
 

1. Marcar reuniões com todos os partidos políticos e com os Grupos Parlamentares; 

2. Realizar sessões contínuas de esclarecimento; 

3. Mobilizar a sociedade civil para a nossa causa – A falta de Professores devido à desvalorização da 

carreira docente, diz respeito a TODOS;  

4. Convocar Greve aos primeiros tempos da manhã, em moldes a definir, caso o Ministério não 
recue nas propostas apresentadas, na próxima reunião. 

 

O SIPE JÁ: 
 

1. Convocou, no dia 2 de novembro, juntamente com outros sindicatos, greve e disponibilizou 

autocarros gratuitos de todo o País para a concentração em frente à Assembleia da República, 

onde esteve a representar os nossos associados; 

2. Reuniu  com o Ministério e  emitiu um parecer ao Ministério da Educação que poderás 

consultar AQUI; 
3. Reuniu o departamento jurídico do SIPE para analisar quer os princípios quer a legalidade das 

propostas apresentadas pelo ME; 

4. Elaborou um inquérito sobre os Concursos "O que querem e não querem os professores" para 

suporte das negociações que poderás consultar AQUI;  
5. Comunicou os resultados do inquérito à imprensa que poderás consultar AQUI; 
6. Reuniu, em Lisboa no passado dia 16 com outros sindicatos e concertou formas de luta comuns; 

7. Afixou faixas e cartazes em todos os Agrupamentos, a nível nacional. 

 



Lembramos que foi o SIPE o grande impulsionador para acabar com a Bolsa de Contratação de Escola, 

em 2014, através de uma petição discutida em plenário: "Graduação profissional em todos os momentos 

do concurso e fim da BCE" - Podes consultar AQUI.  
 

 

 

 

Reunião com o ME - SIPE exige 
colocação de docentes por 
graduação profissional e fim das 
vagas. 
 

 

 

 

CONTA CONNOSCO SEMPRE! NÓS CONTAMOS CONTIGO! 
 

 
 

Atendimento SIPE 
  
O SIPE encontra-se disponível para prestar todo o apoio necessário aos seus associados, via telefone, via 

e-mail e presencialmente. 

  

Os sócios do SIPE têm acesso a um atendimento personalizado. 
 
CONTA SEMPRE CONNOSCO! 
  
  
Equipa SIPE 
  
SIPE – Sindicato Independente de Professores e Educadores 
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