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A comunicação sindical

A sociedade portuguesa, à semelhança do que ocorreu um
pouco por todo o mundo, viu desenvolver-se nos últimos
anos, de forma acelerada, as tecnologias da informação.
Conhecimentos, investigação, equipamentos, técnicas, re-
cursos e procedimentos relativos à aplicação da informática
– isto é, as tecnologias da informação – estão hoje presentes
em todos os sectores da vida social: economia, administra-
ção, entretenimento, educação, telecomunicações, comuni-
cação social, etc. O SPN tem sabido acompanhar este de-
senvolvimento, o que lhe tem permitido, de forma progres-
siva, adquirir e desenvolver os meios que lhe permitem tirar
partido destas novas tecnologias.

Uma das preocupações da lista Pensar a Escola - Unir
vontades - Construir solidariedades é continuar a manter
o sindicato actualizado em relação às novas tecnologias da
informação. Sem descurar a importância de antigos meios
de informação e de comunicação – bens culturais historica-
mente construídos pela sociedade – é nosso propósito de-
senvolver uma estrutura global de informação e comunica-
ção que possa servir não só para manter bem informados
os sócios do SPN, mas também os professores, as escolas
e a sociedade em geral.

A comunicação sindical continua a contar com recursos com
provas dadas, como os jornais, cartazes, panfletos, desdobrá-
veis, a que se juntam agora as novas tecnologias da informa-
ção. Para nós, os meios não se substituem, completam-se;
escolhem-se em função dos objectivos e da melhor resposta
comunicacional que procuramos. É também por isso que,
como sindicalistas, nunca esquecemos que a comunicação
mais nobre continua a ser a que se faz face a face, olhos
nos olhos, em reuniões, debates, colóquios, conferências
ou simples conversas informais. Também por isso, damos
grande relevo à comunicação em presença e à participação
colectiva em acções que interessam à sociedade, aos alunos
e à classe que nos propomos representar.

Neste capítulo, a imprensa sindical merecerá uma atenção
muito particular, passando essencialmente por dois eixos
de intervenção:

(i) melhorar o «SPN-Informação», tornando mais regu-
lar a sua periodicidade, abrindo mais as suas páginas
aos sócios e reformulando a sua apresentação;
(ii) criar um outro suporte de informação para as escolas,
de periodicidade não definida, mas persistente, menos
ambicioso em termos de apresentação gráfica, que con-
dense em poucas páginas as informações de momento,
consideradas relevantes para o conhecimento dos pro-
fessores e das escolas em cima da hora.

Em 1991, o SPN incentivou a criação, da editora Profedições,
Esta editora é uma empresa autónoma e independente, com
capitais predominantemente do SPN, e tem como finalidade
desenvolver trabalho no campo editorial. A sua linha editori-
al vocaciona-a para o campo da educação, ensino, socieda
de e cultura. A Profedições é a entidade que edita o jornal
«a Página da Educação» e mantém com o sindicato um
protocolo de cooperação que faz com que os associados
recebam gratuitamente o jornal e tenham acesso a livros a
preços mais económicos.

A Lista Pensar a Escola - Unir vontades - Construir solida-
riedades considera este tipo de iniciativas importante no
desenvolvimento da acção sindical e da intervenção social
e política. É, por isso, compromisso desta lista manter o apoio
à Profedições e contribuir solidariamente para que possa
desenvolver o seu trabalho, de forma cada vez mais susten-
tada, no sentido de servir os sócios do SPN em particular, e
os professores e a sociedade portuguesa em geral.

A internet constitui hoje um espaço privilegiado de contacto
entre o SPN e os professores. No decurso do mandato que
agora termina, o site do SPN teve mais de dois milhões de
visitas, o que por si só é indicador da importância que o site
tem para os professores portugueses – e não só os do Norte.
É intenção desta equipa que agora se candidata à Direcção
do SPN melhorar o site, designadamente tornando-o mais

interactivo. Procurando manter uma boa qualidade informa-
tiva, vamos envolver activamente na gestão do site todas
as Áreas Sindicais.

É também nossa intenção potenciar a ligação entre os sites
do sindicato e de «a Página da Educação» e criar dispositi-
vos que permitam uma maior proximidade entre o SPN e os
sócios, garantindo canais de comunicação e de participação
na vida e nas decisões do sindicato.

Procuraremos, também, criar novos serviços de comunica-
ção com os associados, delegados sindicais e dirigentes –
o smsSPN, o @spn e o delegado digital são alguns dos pro-
jectos a concretizar.
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Maria Aprígia Sousa Cerqueira Nande
60 anos – sócia nº 7.546
1ºCEB
Aposentada

Maria Fernanda Moura Minhava
49 anos – sócia nº 3.548
1ºCEB – QZP
EB1 nº4 Vila Real

Maria Ivone Cerejo Costa Abreu Ribeiro
54 anos – sócia nº 10.476
1ºCEB
 Aposentada

Maria Madalena Assunção
Gonçalves Silva
59 anos – sócia nº 26.414
2ºCEB
Aposentada

Maria Teresa Ramos Maia Mendes
73 anos – sócia nº 11
1ºCEB
Aposentada

Noel Maria Carvalho de Miranda
51 anos – sócio nº 954
Secundário – QE
Esc. Sec. Rocha Peixoto – Póvoa de Varzim

Tarcísio Daniel Pinheiro Maciel
46 anos – sócio nº 16.411
Secundário – QE
EB2,3 Barroselas – Viana do Castelo

Vítor Manuel Cortinhas Sil
45 anos – sócio nº 15.613
1ºCEB – QE
Agrup. Escolas Vila Flor

Mesa da Assembleia Geral

Jorge Moreno Delgado
38 anos – sócio nº 30.254
Superior – Professor Adjunto
Esc. Sup. Tecnologia e Gestão
Viana do Castelo

José Rafael Brito Tormenta
47 anos – sócio nº 3.526
3ºCEB/Secundário – QE
Esc. Sec. Oliveira do Douro – V. N. Gaia

Laura Maria Braga Sousa Oliveira Pires
60 anos – sócia nº 3.587
1ºCEB
 Aposentada

Maria Alice de Sousa Ferreira Pinto
59 anos – sócia nº 2.226
1ºCEB
 Aposentada

Maria Amélia da Costa Lopes
46 anos – sócia nº 81
Superior – Professora Associada
FPCE Univ. Porto

Maria do Rosário Fernandes Martins
46 anos – sócia nº 5.437
1ºCEB – QE
EB1 Seixo, S. Mamede Infesta – Matosinhos

Sílvia Maria Alvadia Alves
34 anos – sócia nº 25.009
1ºCEB – QZP
EB1 nº1 Matosinhos

António César Lopes Aguiar
57 anos – sócio nº 1.566
Secundário – QE
Esc. Sec. Abade Baçal – Bragança

Celso Moreira de Oliveira
52 anos – sócio nº 2.116
Secundário – QE
Esc. Sec. José Macedo Fragateiro
Ovar

João Augusto Madureira Ferreira
46 anos – sócio nº 6.303
1ºCEB – QZP
EB1 nº6 Chaves

José Francisco Almeida Pacheco
53 anos – sócio nº 3.561
1ºCEB – QE
EB1/JI Aves, S. Tomé de Negrelos
Santo Tirso

José Salgueiro Cerqueira
57 anos – sócio nº 20.292
3ºCEB/Secundário – QE
Esc. Sec./3ºCEB Barcelinhos – Barcelos

Manuel António Teixeira da Silva
47 anos – sócio nº 21.617
1ºCEB – QZP
EB1 Ribeirinhos, Faia
Cabeceiras de Basto

Maria Antónia Canhoto Rocha
58 anos – sócia nº 11.618
1ºCEB
Aposentada

Secretários efectivos Secretários Suplentes

Maria Ruth Branco Rodrigues
62 anos – sócia nº 111
3ºCEB/Secundário
 Aposentada

Presidente


