
OBJETIVOS
- recuperação de todo o tempo de serviço prestado; regime de aposentação específico; valorização do 
trabalho com os alunos; novo regime de concursos

ESTRATÉGIA
- impedir a realização das reuniões dos conselhos de docentes que aprovam as avaliações finais dos alunos. 
Sem o parecer do CD, as classificações não podem ser atribuídas

QUEM
- professores titulares de turma. Para efeitos de avaliação, o CD “é um órgão de natureza consultiva,      
constituído pelos professores titulares de turma” – artº 22º do Despacho Normativo nº 1-F/2016

COMO
- por ausência de quórum do CD (50% + 1), ou seja, faltando pelo menos metade dos membros com direito 
a voto (titulares de turma), a reunião não pode realizar-se – artº 29º do Código de Procedimento  Administrativo, 
na ausência de outro normativo
- os docentes não titulares de turma podem solidarizar-se com o movimento grevista, contribuindo para 
o fundo de greve organizado em cada escola/agrupamento 

CONSEQUÊNCIAS 
a. se não se realizar a reunião por falta de quórum, uma nova convocatória deverá ser feita com um       
intervalo mínimo de 24 horas. Na nova reunião, o CD pode emitir parecer desde que esteja presente 1/3 
dos membros com direito a voto – artº 29º do Código de Procedimento Administrativo

b. se a reunião se realizar sem a totalidade dos professores titulares, deverão ser convocadas novas      
reuniões até que a totalidade dos professores titulares validem as suas classificações e seja aprovada a 
ata final do CD

DIVERSOS
- a greve está convocada até ao dia 13 de julho por todas as organizações que constituem a Plataforma 
Sindical, mas pode vir a prolongar-se
- o desconto no vencimento relativo à greve corresponde APENAS à duração prevista da reunião,                   
normalmente, duas horas

DOCUMENTO EM ATUALIZAÇÃO PERMANENTE - última atualização em 20 de junho, às 21 horas
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