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‘Imprensa’ é a palavra mais citada nesta Separata da «SPN/Informação», que tenta fazer o resumo 
das atividades desenvolvidas pelo Sindicato dos Professores do Norte (SPN), autonomamente e no 
âmbito da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), da qual é membro fundador. Através de 
conferências, comunicados ou simples notas, a imprensa foi, ao longo deste ano, um dos palcos 
privilegiados para fazer passar a mensagem sindical.
E percebe-se porquê! Num ano atípico, marcado por uma pandemia, com um confinamento 
rigoroso que durou meses e um desconfinamento pouco apelativo a manifestações públicas de 
reivindicação e luta, nada mais natural do que procurar nos meios de comunicação social formas 
e estratégias para que o SPN e a Fenprof pudessem fazer chegar informação, esclarecimentos 
e tomadas de posição àqueles que são a sua razão de ser – os professores. E à população em 
geral, claro! Não sendo esta uma preocupação recente, bem pelo contrário, desde há muito que 
o trabalho com e para os media ocupa um lugar central na luta dos professores, a realidade, por 
força do momento que o país vive, veio mostrar a sua absoluta centralidade na ação sindical.
Comunicação social e todos os outros meios de comunicação digital, quer sejam os que resultam 
da utilização da comunicação online, quer as chamadas redes sociais. Consequência da pandemia, 
assistiu-se ao surgimento de novas ferramentas e instrumentos que rapidamente ocuparam um 
lugar marcante no nosso quotidiano e na forma de comunicar entre o Sindicato e os professores. 
Ao longo deste Relatório de Atividades, vão surgindo vocábulos e expressões que, estando hoje 
situadas e estabilizadas, há um ano eram, no mínimo, conceitos difusos, porque muito pouco 
referenciados. Fruto dos múltiplos desafios que se colocaram ao SPN, em todos os planos do 
campo informativo, quer os de organização interna, quer os da atividade sindical voltada para os 
professores, foram muitos os caminhos experimentados, as metodologias tentadas e as opções 
tomadas. E uma miríade de termos como videochamada, videoconferência, webinar, plataformas 
de conversação, debates, encontros, reuniões ou sessões de esclarecimento digitais, ensino ou 
formação a distância, compartilhamento de tela ou bate-papo, entraram inexoravelmente no lé-
xico português e criaram um novo normal que, este sim, veio para ficar, pois, a forma e o modo 
de comunicar numa mais voltarão a ser os mesmos que vigoravam antes da pandemia.
Quanto às formas, digamos, mais tradicionais de luta, 2020 ficou marcado por duas greves na-
cionais, uma greve ao sobretrabalho (que conheceu dois momentos) e uma grande manifestação 
da administração pública, a par de desfiles, cordões humanos e concentrações. Este foi o ano 
em que, igualmente, houve lugar para várias petições e abaixo-assinados, consultas, inquéritos e 
questionários junto dos educadores e professores; presenças nas galerias da Assembleia da Re-
pública e reuniões com os partidos com assento parlamentar; encontros e reuniões com os par-
ceiros educativos; queixas à Provedoria de Justiça e ações nos tribunais administrativos; e, ainda, 
participação em atividades em diferentes datas comemorativas e o apoio e solidariedade com 
ações de outras estruturas sociais, nomeadamente as ambientalistas. Foi o ano em que se realizou 
a 2.ª Corrida Nacional do Professor e da Educação – de uma forma muito peculiar, é certo, mas 
realizou-se! E não faltou tempo para a solidariedade com os professores na reabertura das escolas 
e jardins-de-infância ou nos casos de violência física contra os docentes.
Tudo isto porque o SPN, desde a primeira hora, se recusou a ficar paralisado e, dentro das limi-
tações impostas pela pandemia, e sempre no respeito por todas as normas sanitárias, optou por 
tudo fazer para manter a sua atividade, reivindicativa e de apoio aos educadores, professores e 
investigadores, também eles a experienciar novos desafios e a explorar caminhos nunca antes 
navegados.
No final, após reflexão e análise das atividades desenvolvidas, fica a convicção de que, mesmo 
neste registo de grande dificuldade e adversidade, e admitindo contornos diferenciados em relação 
a anos anteriores, a ação do SPN, e da Fenprof, é digna de registo, não só pela quantidade de 
atividades desenvolvidas como pela qualidade das mesmas. E fica a certeza do dever cumprido!

Rogério Ribeiro
Departamento de Informação, 

Comunicação e Imagem

O país confinado,
mas o SPN não!
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RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES 2020
[fotografias HB]
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06 – Almoço de Reis dos professores aposentados. SPN, Porto
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03 – Resposta da Provedor de Justiça sobre as ultrapassagens

06 – Fenprof denuncia a desregulação laboral, promiscuidade ins-
titucional, abuso e ilegalidade que se vive nas Instituições Privadas 
sem Fins Lucrativos no Ensino Superior Público (IPSFL) e solicita 
audição à Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) para 
apresentar queixa

10 – SPN promove consulta aos associados sobre o envio das revistas 
«SPN Informação» e «A Página da Educação»

10 – Votação na generalidade do OE/2020. AR, Lisboa

10 – “Janeiradas” junto à Assembleia da República. Fenprof 
 e FCSAP, Lisboa

13 – Fenprof lança postal reivindicativo sobre a educação  
pré-escolar e o 1.º CEB

14 – Reunião com a CNEF. Fenprof, Lisboa

14 – Sessão/Debate “Direitos Laborais”. CGTP e SPN, Viana do Castelo

15 – Em comunicado de imprensa, Fenprof responsabiliza o ME pela 
falta de professores em determinados grupos de docência

16 – Fenprof lança postal reivindicativo de todos os setores de 
educação e ensino

21 – Em comunicado de imprensa, Fenprof considera não haver 
condições para prosseguir negociação com a CNEF

22 – Reunião no Ministério da Educação. Fenprof, Lisboa

22 – Centro de Formação do SPN apresenta primeira fase do “Plano 
de Formação/2020”

29 – Plenário distrital de educadores e professores. SPN, Porto

29 – Plenário distrital de educadores e professores. SPN, SM Feira

29 – Plenário interconcelhio de educadores e professores. SPN, 
Guimarães

29 – Plenário interconcelhio de educadores e professores. SPN, Braga 

31 – Greve nacional de educado-
res e professores e Manifestação 
Nacional da Administração Pública. 
Fenprof e FCSAP, Lisboa

31 e 1/Fev – IV Conferência 
Nacional do Ensino Superior e 
Investigação Científica “Valo-
rizar as carreiras, combater a 
precariedade e democratizar as 
instituições”. Fenprof, Lisboa
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12 – Plenário nacional de educadores e professores e deslocação, 
em cordão humano, à residência oficial do primeiro-ministro para 
entrega da resolução aprovada. Fenprof, Lisboa

14 e 15 – XIV Congresso da CGTP-IN. Lisboa



FEVEREIRO
03 – Fenprof requer, junto do ME, abertura urgente do processo 
negocial relativo à fixação do número de vagas para progressão 
aos 5.º e 7.º escalões da carreira

04 – Em comunicado de imprensa, Fenprof denuncia alteração 
às regras do PREVPAP por parte do governo e admite suspender 
participação no processo

07 – Em comunicado de imprensa, SPN manifesta-se solidário com 
os professores do Agrupamento D. Pedro I (Vila Nova de Gaia), 
considerando que “Falta de assistentes operacionais põe em causa 
qualidade do serviço público de educação e segurança dos alunos”

07 – Em conferência de imprensa, Fenprof pronuncia-se sobre a 
votação do OE/2020 na AR e denuncia a irredutibilidade negocial 
de ME/Governo. Lisboa

11 – Fenprof dirige-se aos grupos parlamentares apelando ao Pe-
dido de Fiscalização Abstrata e Sucessiva de Constitucionalidade 
do conjunto de diplomas legais que provocam ultrapassagens na 
carreira docente

13 – Fenprof marca presença nas galerias da AR para a discussão 
dos projetos resultantes da petição "Por um regime democrático 
de gestão das escolas"

13 – Fenprof esclarece que os pré-avisos de greve para os dias 24 a 
26/fev (interrupção letiva do Carnaval) destinam-se “às escolas onde, 
por retaliação e prepotência, os professores foram convocados”

27 – Plenário de educadores 
e professores para entrega no 
Conselho de Ministros de mais 
de 5000 postais. SPN/Fenprof, 
Bragança

13 – SPN/Fenprof participa na Conferência Internacional “Lutar 
pela valorização do trabalho e dos trabalhadores, a paz e a solida-
riedade”. CGTP, Lisboa

20 a 26 – Reuniões com os grupos parlamentares exclusivamente 
com questões e problemas da educação pré-escolar

20 – Face à ausência de negociação, as organizações sindicais de 
professores manifestam-se “disponíveis para a luta!”

21 e 22 – SPN participa no 5.º Encontro Nacional de Justiça Climá-
tica. Climáximo e outras organizações, Lisboa

26 – SPN participa na tertúlia “Cultura em Viana do Castelo: Juven-
tude e Desafios”. USVC, Viana do Castelo 

28 – Organizações sindicais de professores divulgam “Carta aberta 
ao Ministro da Educação”, onde reclamam a abertura ao diálogo 
e à negociação

spninformação 02.2021 9fevereiro
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02 – Em comunicado de imprensa, SPN denuncia mais um caso de agressão a 
uma docente e marca presença solidária no “cordão humano contra a violência”. 
Associação de Pais da EB1/JI de Pedreira Argivai, Póvoa de Varzim

04 – Plenário de educadores e professores, seguido de concentração frente à DGEstE,
pelo “Fim do bloqueio no acesso aos 5.º e 7.º escalões”. SPN, Porto

08 – Dia Internacional da Mulher. SPN, Porto



18 – Fenprof e organizações sindicais suspendem greve 
ao sobretrabalho

19 – A propósito do estado de emergência decretado, Fenprof afir-
ma que este “não pode servir para retirar direitos a quem trabalha”

02 – Delegação da Fenprof desloca-se ao ME e entrega propostas 
fundamentadas sobre carreira docente, concursos, horários de tra-
balho e aposentação. Lisboa

06 – Fenprof e Aproted marcam presença nas galerias da AR para 
a votação dos projetos de resolução resultantes da Petição sobre a 
criação do grupo de recrutamento de Teatro

11 – Em comunicado de imprensa, Fenprof estima em 3000 os do-
centes retidos administrativamente no acesso aos 5.º e 7.º escalões 
(aumento de 461% em apenas dois anos)

11 – Fenprof marca presença nas galerias da AR, para a discussão 
dos projetos resultantes da petição sobre criação do grupo de re-
crutamento de Intervenção Precoce (IP)

12 – SPN considera que, perante a epidemia Covid-19, “o encerra-
mento total das escolas é a melhor solução” e que “é fundamental 
confiar nas autoridades de saúde pública”

12 – Lançamento da Petição: “Não à transferência de competências 
para os municípios (municipalização) em Educação”. Fenprof

12 – Em conferência de imprensa, Sindicatos de professores tomam 
posição sobre epidemia de Covid-19 e decidem suspender ações de 
luta. Fenprof, Lisboa

13 – Em comunicado de imprensa, Fenprof exige cancelamento 
da atividade docente presencial e apela aos professores para que 
cumpram as normas da DGS

16 – O país entra em confinamento total, com o encerramento dos 
estabelecimentos de educação e ensino, devido à pandemia Covid-19

16 – SPN encerra presencialmente todos os serviços, mantendo-se 
em funcionamento a distância (via telefone e email) 

18 – Após verificação nas várias escolas, Fenprof conclui que os 
“trabalhadores de serviços essenciais não colocaram os seus filhos 
nas escolas de acolhimento”

20 – Em comunicado de imprensa, SPN denuncia situação caótica 
que se vive nas IPSS

20 – Em comunicado de imprensa, Fenprof questiona “Onde está 
a reserva de recrutamento?” e exige o prosseguimento da coloca-
ção de professores

24 – Fenprof denuncia “Situação dramática em Timor” e exige re-
gresso dos professores portugueses

28 – Fenprof solicita à SEE adiamento dos procedimentos no que 
respeita a mobilidade por doença

31 – Fenprof exige do Governo a tomada de medidas que ponham 
cobro a situações de abuso e ilegalidade praticadas no setor edu-
cativo de solidariedade social (IPSS)

11marçospninformação 02.2021
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03 – Em conferência de imprensa, Fenprof pronuncia-se sobre 
a situação de exceção que se vive na educação e saúda todos 
os trabalhadores em período de emergência
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16 – Lançamento da iniciativa “#vivao25deabril2020”. 
SPN/Fenprof, em todo o país

10 – Publicação digital da SPN/Newsletter n.º 1



01 – Fenprof saúda os investigadores portugueses – “heróis precá-
rios!” – pelo trabalho que desenvolvem nas instituições científicas 
portuguesas (ex.: IMM)

02 – Em comunicado de imprensa, Fenprof congratula-se com a saí-
da da reserva de recrutamento: “A Fenprof exigiu que a legalidade 
fosse retomada… E conseguiu!” 

06 – Fenprof congratula-se com o regresso dos professores portu-
gueses de Timor e Moçambique

08 – SPN apela à subscrição da Petição “O estado de emergência 
não institui a impunidade laboral”

08 – Apresentação dos resultados do inquérito sobre o impacto 
da Covid-19 na execução de planos de trabalho de investigação. 
ABIC e Fenprof

09 – Em comunicado de imprensa, Fenprof toma posição sobre 
as medidas anunciadas pelo Governo para o 3.º período letivo e o 
#Estudo em Casa

14 – SPN disponibiliza ficha de sindicalização eletrónica

17 – Com o ensino a distância, Fenprof considera que “a segurança 
de professores, alunos e suas famílias não pode ser posta em causa, 
correndo riscos”

18 – Fenprof saúda as forças de segurança pela identificação do 
“intruso que interrompeu aulas a distância que decorriam através 
de plataforma digital”

21 – SPN lança FAQ sobre a mobilidade por doença (renovação)

22 – Em comunicado de imprensa, SPN denuncia a intenção da Uni-
versidade do Porto querer que “docentes, investigadores e alunos 
paguem as máscaras de proteção”

22 – Fenprof lança questionário sobre as condições de exercício da 
profissão em regime de E@D – Ensino a Distância

23 – Fenprof apresenta queixa junto do Ministério do Trabalho e da 
ACT contra as IPSS pela aplicação indevida do lay off simplificado

23 – Fenprof alerta para situação dramática dos formadores do IEFP 
e exige soluções urgentes

24 – SPN estabelece condições para o regresso à atividade presencial 
do ensino superior e investigação

24 – Mesa da Assembleia Geral, Direção e o Conselho Fiscal e de 
Jurisdição do Sindicato dos Professores do Norte (SPN) comunicam 
a todos os sócios a suspensão do processo eleitoral para a eleição 
dos Corpos Gerentes, para o triénio de 2020/2023

25 – “Um cravo na praça” – comemorações populares simbólicas 
do 25 de Abril. SPN/São João da Madeira

26 – Fenprof define condições prévias e garantias para a reabertura 
das escolas

28 – Lançamento da iniciativa “#1demaioemluta” (envio de cartazes 
reivindicativos). SPN/Fenprof, em todo o país

30 – SPN denuncia: Presidente do IPP testa limites do abuso ao 
convocar docentes e não docentes para uma reunião no 1.º de 
Maio, Dia do Trabalhador

16 – Lançamento do concurso “Cria o teu cartaz 25Abril 2020 — 
#euficoemcasa”. SPN/Viana do Castelo, em parceria com a US Viana 
do Castelo, em todo o distrito

13abrilspninformação 02.2021
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TEXTOS

Fenprof atenta a quaisquer atropelos aos direitos 

nas IPSS  (Graça Sousa)

Concursos para 2020-2021: ME arruma na ga-

veta o “combate decidido à precariedade” (Vitor 

Godinho) 

AEC em tempo de COVID-19 (Albertina Pena)

Nós, docentes aposentados, não deixaremos 

de estar presentes na difícil luta política que se 

anuncia (Maria Helena Gonçalves)

O Covid 19 e a conclusão dos cursos profissio-

nais (Anabela Delgado)

Aplaudir quem trabalha, valorizar (mesmo) os 

trabalhadores 

(João Louceiro)

Aprendizagens à distância – Os professores devem 

ser ouvidos e implicados nas soluções (Coorde-

nação Nacional do 1.º Ciclo do Ensino Básico)

Atual situação de saúde pública penaliza de forma 

agravada estes alunos, podendo fazer disparar 

as desigualdades

(Secretariado Nacional)

Progressão aos 5.º e 7.º escalões – Como der-

rubar o muro?

(Vítor Godinho)

Gostava de poder dizer que está tudo bem... (Ja-

ckeline Órfão Vieira)

Estes tempos... (Luísa Cordeiro)

Precariedade nas AEC tem de acabar! (Luís Lobo)
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26/mar a 8/mai – #FENPROFemtuacasa
Espaço reservado aos membros do Secretariado Nacional (SN) 
que, entre 26 de março e 8 de maio, deixaram, diariamente 
e de forma alternada, uma mensagem gravada ou escrita 
sobre as mais variadas temáticas. O SPN contribuiu com os 
seguintes depoimentos 

Os tempos excecionais e a intervenção do Ministério da Educação no 
desenvolvimento do presente ano letivo
(Manuela Mendonça) – vídeo

A Educação Pré-escolar em tempo de Covid-19
(Júlia Vale) – texto

Apelo a união de todos os professores em defesa do fim dos 
bloqueios económicos e políticos
(Henrique Borges) – vídeo

Abusos e ilegalidades em IPSS e misericórdias
(José Manuel Costa) – texto

Denunciar os discursos catastrofistas que pretendem justificar o ata-
que aos direitos dos trabalhadores
 (Francisco Gonçalves) – vídeo

A IE e a crise Covid-19 
(Manuela Mendonça) – texto

DEPOIMENTOS DE OUTROS 
MEMBROS DO SPN

Vídeos
Os professores não podem aligeirar a atenção sobre 
os seus direitos profissionais e de cidadania (Ana-
bela Sotaia)

O ministro deve ouvir os profissionais da Educação. 
Pelo regresso dos professores que se encontram em 
Timor (José Feliciano Costa)

A importância de nos mantermos unidos e solidários 
em defesa dos direitos dos trabalhadores (Manuel 
Nobre)

O confinamento dos direitos dos trabalhadores 
poderá ser uma realidade em todo o sistema (Fran-
cisco Oliveira)

Situação dos professores portugueses que se encon-
tram a laborar espalhados pelo mundo (Carlos Pato) 

O papel preponderante dos Sindicatos em tempos 
de pandemia (António Lucas)

Apelo à assinatura online da petição contra a Mu-
nicipalização (Francisco Almeida)

A ação dos docentes de educação especial e as 
condições necessárias para o seu desempenho em 
tempo de pandemia (Ana Simões)
Apelo à resposta ao questionário “Conhecer melhor 
as condições em que os docentes se encontram em 
teletrabalho” 
(Jackeline Órfão Vieira)

Os professores deverão estar preparados para lu-
tar, juntos e organizados, pelos seus direitos (Luísa 
Cordeiro)

O ataque aos direitos laborais, pelo patronato (An-
tónio Quitério)

Em defesa dos direitos profissionais e laborais (Dul-
ce Pinheiro) 
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Apelo à resposta ao questionário “Conhecer melhor 
as condições em que os docentes se encontram em 
teletrabalho” 
(Jackeline Órfão Vieira)

Os professores deverão estar preparados para lu-
tar, juntos e organizados, pelos seus direitos (Luísa 
Cordeiro)

O ataque aos direitos laborais, pelo patronato (An-
tónio Quitério)

Em defesa dos direitos profissionais e laborais (Dul-
ce Pinheiro) 
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26/mar a 8/mai – #FENPROFemtuacasa
Espaço reservado aos membros do Secretariado Nacional (SN) 
que, entre 26 de março e 8 de maio, deixaram, diariamente 
e de forma alternada, uma mensagem gravada ou escrita 
sobre as mais variadas temáticas. O SPN contribuiu com os 
seguintes depoimentos 

Os tempos excecionais e a intervenção do Ministério da Educação no 
desenvolvimento do presente ano letivo
(Manuela Mendonça) – vídeo

A Educação Pré-escolar em tempo de Covid-19
(Júlia Vale) – texto

Apelo a união de todos os professores em defesa do fim dos 
bloqueios económicos e políticos
(Henrique Borges) – vídeo

Abusos e ilegalidades em IPSS e misericórdias
(José Manuel Costa) – texto

Denunciar os discursos catastrofistas que pretendem justificar o ata-
que aos direitos dos trabalhadores
 (Francisco Gonçalves) – vídeo

A IE e a crise Covid-19 
(Manuela Mendonça) – texto

DEPOIMENTOS DE OUTROS 
MEMBROS DO SPN

Vídeos
Os professores não podem aligeirar a atenção sobre 
os seus direitos profissionais e de cidadania (Ana-
bela Sotaia)

O ministro deve ouvir os profissionais da Educação. 
Pelo regresso dos professores que se encontram em 
Timor (José Feliciano Costa)

A importância de nos mantermos unidos e solidários 
em defesa dos direitos dos trabalhadores (Manuel 
Nobre)

O confinamento dos direitos dos trabalhadores 
poderá ser uma realidade em todo o sistema (Fran-
cisco Oliveira)

Situação dos professores portugueses que se encon-
tram a laborar espalhados pelo mundo (Carlos Pato) 

O papel preponderante dos Sindicatos em tempos 
de pandemia (António Lucas)

Apelo à assinatura online da petição contra a Mu-
nicipalização (Francisco Almeida)

A ação dos docentes de educação especial e as 
condições necessárias para o seu desempenho em 
tempo de pandemia (Ana Simões)
Apelo à resposta ao questionário “Conhecer melhor 
as condições em que os docentes se encontram em 
teletrabalho” 
(Jackeline Órfão Vieira)

Os professores deverão estar preparados para lu-
tar, juntos e organizados, pelos seus direitos (Luísa 
Cordeiro)

O ataque aos direitos laborais, pelo patronato (An-
tónio Quitério)

Em defesa dos direitos profissionais e laborais (Dul-
ce Pinheiro) 
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01 – SPN/Fenprof edita filme com a banda desenhada: “A História 
do 1.º de Maio”

07 – Em conferência de imprensa, Fenprof divulga resultados preli-
minares do questionário sobre o E@D – Ensino a Distância e consi-
dera que as “Orientações para a reabertura de escolas secundárias” 
revelam, da parte do ME, “irresponsabilidade, amadorismo e falta 
de rigor”. Coimbra

08 – Lançamento da petição “Reabertura dos estabelecimentos de 
educação e ensino deverá ser precedida da realização de testes”. 
Fenprof, online

09 – Fenprof dirige-se ao Presidente da República e ao Primeiro-
-Ministro solicitando diligências no sentido da realização de testes 
a toda a comunidade escolar

11 – Reunião com os secretários de Estado do ME. Fenprof, video-
conferência

11 – Em declarações à imprensa, Fenprof considera que ainda não 
estão reunidas as condições para a reabertura das escolas

13 – SPN lança FAQ sobre a mobilidade por doença (novos pedidos)

14 – A propósito da reabertura das creches, Fenprof solicita reunião 
à MTSSS para discutir “Guião Orientador das Respostas Sociais Cre-
che, Creche Familiar e Ama”

18 – Criação de uma plataforma para recolha de informação sobre 
as condições de funcionamento das escolas. Fenprof, online

19 – Depois de várias diligências da Fenprof, Quercus, Zero, Fapas e 
MESA, que incluiu uma petição e uma queixa contra o Estado portu-
guês, é publicada a resolução da AR pelo fim do amianto nas escolas

20 – Primeira posição da Fenprof sobre a regresso da educação 
pré-escolar, questionando-se: “Jardins-de-infância abrem mesmo 
a 1 de junho?”

20 – Fenprof denuncia: ME sobrecarrega classificadores das provas 
de exames nacionais

20 – Fenprof envia ao ME uma lista de instituições de solidariedade 
social que adotaram e aplicaram indevidamente o lay off simplificado

20 – Fenprof toma conhecimento de casos positivos em concelhos 
que realizaram rastreio à Covid-19

12 – Fenprof entrega na AR, por via eletrónica, 
a petição “Reabertura dos estabelecimentos de educação e 

ensino deverá ser precedida da realização de testes”,
com mais de 4500 assinaturas

22 – Em comunicado de imprensa, Fenprof procede a um breve 
balanço de uma semana de atividade presencial nas escolas

26 – Em comunicado de imprensa, Fenprof toma posição sobre as 
orientações do ME relativas à reabertura dos jardins-de-infância

27 – Em comunicado de imprensa, Fenprof reafirma as preocupa-
ções que levaram ao adiamento da abertura dos estabelecimentos 
de educação especial 

29 – Em ofício dirigido à Secretária de Estado da Educação, Fenprof 
exige que sejam retiradas as listas de acesso aos 5.º e 7.º escalões 
divulgadas e que sejam substituídas por outras, transparentes e em 
conformidade com a legalidade

MAIO
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22 – SPN promove e-reunião 
sindical, online, em direto no 
site e no facebook

19 – Início da colocação nas escolas, da faixa 
“À distância ou na escola, nada substitui um bom 

professor”. SPN/Fenprof, em todo o país

15 – Apresentação, em conferência de 
imprensa, do “Manual de Procedimentos, 

Condições e Exigências”. SPN/Fenprof, Porto

18 – SPN presente no regresso à ativi-
dade presencial do ensino secundário. 
SPN, Porto
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17 – Fenprof envia comunicação ao Secretário 
de Estado Adjunto e da Educação, alertando 
para o facto de escolas não poderem pedir 
aos pais e encarregados de educação que 
avaliem os professores

17 – SPN toma posição relativamente à 
pretensão das universidades e politécnicos 
de iniciar o próximo ano letivo em regime 
de E@D

19 – Em comunicado de imprensa, Fenprof 
acusa ME de desrespeitar parecer da Comis-
são de Acesso aos Documentos Administrati-
vos (CADA) relativamente às listas de acesso 
aos 5.º e 7.º escalões

25 – Reunião com os secretários de Estado 
do ME. Fenprof, videoconferência

25 – SPN avalia a prática do ensino não pre-
sencial e perspetiva a organização do novo 
ano letivo no ensino superior e investigação

26 – SPN participa no 11.º Congresso da 
União de Sindicatos de Aveiro. USA, Aveiro

27 – Em comunicado de imprensa, Fenprof 
insurge-se contra a publicação dos rankings 
de escolas considerando-os a “grande men-
tira nacional em educação” 

29 – Em comunicado de imprensa, Fenprof 
considera que o despacho relativo ao amianto 
“não dá resposta às imposições de quadros 
legais superiores”

09 – Fenprof reafirma necessidade de ras-
treio, perante a comissão parlamentar de 
Educação, na apresentação da petição “Rea-
bertura dos estabelecimentos de educação e 
ensino deverá ser precedida da realização de 
testes” e entrega aos grupos parlamentares 
dos resultados do questionário sobre E@D 
– Ensino a Distância

09 – Fenprof apresenta e fundamenta, na 
comissão da Educação, a petição “Em defesa 
da sua dignidade profissional, os professores 
e educadores exigem respeito pelos seus 
direitos, justiça na carreira, melhores con-
dições de trabalho”

16 – Concentração junto ao ME para exigir a 
marcação de reunião para a apresentação de 
propostas e iniciar processos negociais sobre 
matérias com implicação na vida profissional 
dos docentes. Fenprof, Lisboa

17 – Lançamento do questionário nacional 
aos educadores de infância sobre a reaber-
tura dos jardins-de-infância. Fenprof, online

17 – Lançamento do questionário nacional 
aos docentes da educação inclusiva sobre 
“Condições de trabalho dos docentes da 
educação especial, incluindo a intervenção 
precoce, e apoio aos alunos com medidas 
seletivas e/ou adicionais para o próximo ano 
letivo”. Fenprof, online

17 – SPN emite parecer no sentido de que 
as reuniões de avaliação de final de ano 
poderão ser realizadas por videoconferência

01 – SPN retoma gradualmente o atendi-
mento presencial

01 – SPN/Fenprof publica “Manual de Pro-
cedimentos, Condições e Exigências”, orien-
tado especificamente para educadores de 
infância e cria uma plataforma online para 
recolha de informação sobre as condições 
de funcionamento dos jardins-de-infância

02 – Aprovação na AR de três projetos de re-
solução, na sequência da petição da Fenprof, 
sobre a criação do grupo de recrutamento 
de Intervenção Precoce (IP)

03 – SPN disponibiliza minutas de reclamação 
relativas à falta de dados na publicação das 
listas de acesso aos 5.º e 7.º escalões

06 – Em comunicado de imprensa, no final 
da primeira semana da reabertura da edu-
cação pré-escolar, Fenprof estima que 70% 
das crianças não regressaram aos jardins-
-de-infância

08 – SPN exige respeito pelos horários dos 
docentes e investigadores em regime de 
E@D: “A pandemia, o sobretrabalho e a 
desregulação de horários dos docentes”

09 – Fenprof recorre à Provedora de Justiça 
e aos grupos parlamentares para denunciar 
irregularidades e falta de dados na publicação 
das listas de acesso aos 5.º e 7.º escalões

01 – SPN presente no 
regresso à atividade 
presencial da educação 
pré-escolar. SPN/Fenprof, 
Guimarães
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02 – Início da colocação, nos 
jardins-de-infância, da faixa 
“Respeitar a criança e os profissio-
nais da educação de infância”. 
SPN/Fenprof, em todo o país

22 – Debate digital: 
“É possível uma escola à distância?”. 

SPN, videoconferência

29 – Debate digital:
“Sim ou não à municipalização?”.

SPN, videoconferência

08 – Divulgação, em conferência de imprensa, dos resultados 
finais do questionário sobre o E@D – Ensino a Distância: 
“A escola não é isto, nem nada que se pareça!”. 
Fenprof, Lisboa

16 – Fenprof entrega donativo, no 
valor de dez mil euros, ao Instituto 
Nacional de Saúde Doutor Ricardo 
Jorge (INSA), para o combate 
à Covid-19
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14 – Reunião com ACT sobre as Institui-
ções Privadas sem Fins Lucrativos (IPSFL). 
Fenprof, Lisboa

15 – Posição do SPN sobre a avaliação (in-
terna e externa) dos alunos

16 – Fenprof entende que as orientações 
do ME contrariam orientações da DGS e 
volta a solicitar reunião com a entidade 
oficial da Saúde

17 – Debate “Covid-19 no Ensino Superior e 
Investigação Científica: Balanço e propostas”. 
Fenprof, videoconferência

24 – Delegação da Fenprof desloca-se às 
instalações da Direção-Geral da Saúde, onde 
obteve a promessa de que a reunião se rea-
lizará entre os dias 28 e 30 de julho. Lisboa

24 – SPN publica revista «SPN Informação», 
n.º 81

28 – Conferência de imprensa, frente ao 
ME, sobre a educação inclusiva. Fenprof, 
APD, CNOD e pais e encarregados de edu-
cação, Lisboa

01 – Em comunicado de imprensa, Fenprof 
acusa ME de não ter uma estratégia de 
segurança sanitária para a abertura do ano 
letivo presencial

03 – Em comunicado de imprensa, Fenprof 
exige manuais escolares novos para o pró-
ximo ano letivo

06 – Em comunicado de imprensa, Fenprof 
denuncia que ME impõe calendário escolar 
sem negociação

06 – Posição do SPN: “O Regime Jurídico 
das Instituições de Ensino Superior (RJIES), 
a pandemia e democracia “

06 – Em comunicado de imprensa, SPN 
denuncia: “UTAD mais pandémica que a 
pandemia”

07 – Fenprof considera que a vinculação de 
872 docentes significa deixar em precarie-
dade mais de 22 000 professores

10 – Fenprof solicita reunião à DGS (1.º 
pedido)

29 – SPN/Braga presente na Tribuna Pública. 
USB, Braga

30 – SPN faz o ponto de situação do pro-
cesso de PREVPAP na Universidade do Porto

30 – Fenprof entrega à ACT um dossiê com 
informação sobre IPSFL de todo o país, con-
tendo exemplos de situações de trabalho 
precário que, de forma abusiva e ilegal, se 
arrastam há muitos anos. 

31 – SPN clarifica questões relacionadas com 
a lei da prorrogação dos contratos no ensino 
superior e investigação (aprovada em 23/jul)

31 – Em comunicado de imprensa, Fenprof 
exige abertura dos concursos resultantes do 
processo de PREVPAP

13 – Debate digital:
 “O que é ser professor 

hoje?”SPN. Videoconferência

06 – Debate digital: “Que modelo 
de acesso ao ensino superior?”. 

SPN, videoconferência

julho20
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09 – Em comunicado de imprensa, 
Fenprof apresenta os resultados do 
questionário sobre o ensino a distância 
na educação especial: 
“E@D - Escola d@s Desigualdades: O 
Ensino a Distância não está em sintonia 
com a Inclusão”

21 – Concentração junto ao ME para 
entrega de mais de 3 mil postais e um 
documento reivindicativo de profes-
sores do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 
Fenprof, Lisboa

23 – SPN oferece a todos 
os seus associados másca-
ra de proteção reutilizável

30 – Apresentação do «Plano 
para a abertura segura do ano 

letivo 2020/2021 em regime 
presencial». Fenprof, Lisboa



agosto22

04 – Fenprof divulga estudos que corroboram a sua posição de que 
são três as medidas essenciais para garantir o regresso ao ensino 
presencial em segurança: testagem e rastreio, distanciamento físico 
individual e equipamento de proteção individual

10 – Em comunicado de imprensa, Fenprof opõe-se às alterações 
que o ME pretende impor nos concursos de 2021/2022, relativa-
mente à mobilidade interna

10 – SPN promove consulta aos associados sobre o envio das revistas 
«SPN Informação» e «A Página da Educação»

15 – Em comunicado de imprensa, Fenprof toma posição sobre as 
colocações dos educadores e professores, considerando que as listas 
de colocação por contratação inicial confirmam aposta crescente 
na precariedade

04 – Fenprof apresenta resultados do inquérito realizado 
aos educadores de infância: “Opção do governo em abrir 
jardins-de-infância foi teimosia desnecessária”

06 – Covid-19 e ensino superior 
e investigação científica: Fenprof 
procede a balanço preliminar 
e apresenta propostas para o 
próximo ano letivo

spninformação 02.2021
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28 – Oitava tentativa da 
Fenprof para reunir com a DGS

19 – SPN apoia e divulga “Carta aberta dos escritores 
de língua portuguesa contra o racismo, a xenofobia
 e o populismo e em defesa de uma cultura e de uma 
sociedade livres, plurais e inclusivas”

13 – SPN promove sessão 
de esclarecimento, por 
videoconferência, sobre as 
ultrapassagens na carreira 
resultantes do processo de 
reposicionamento operado 
pela Portaria n.º 119/2018
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01 – Em conferência de imprensa, assinalando o início do ano 
escolar, Fenprof considera que “o regresso ao ensino presencial 
é indispensável”, mas ainda “não estão reunidas as condições 
necessárias de segurança”. Coimbra

03 – Em comunicado de imprensa, Fenprof faz saber que con-
corda com a obrigatoriedade da Educação para a Cidadania e 
Desenvolvimento

07 – Nona tentativa da Fenprof para reunir com a DGS

07 – Encontro “Covid-19 – Situação Epidemiológica em Portugal” 
confirma todas as preocupações e recomendações da Fenprof 
relativamente às condições para o ensino presencial. FMUP, Porto

07 – Em comunicado de imprensa, Fenprof faz saber que concorda 
com o “Referencial para as Escolas”, mas prioriza “a prevenção 
que passa pelo reforço das medidas a montante”

16 – SPN promove reunião, por videoconferência, sobre o Re-
gulamento de Prestação de Serviço dos Docentes do Instituto 
Politécnico de Viana do Castelo 

17 – Fenprof cria plataforma online para recolha de informação 
sobre o funcionamento das escolas

17 – CGTP-IN toma posição sobre a abertura do ano letivo 
2020-2021

18 – Fenprof atualiza “Manual de procedimentos, condições 
e exigências”

21 – Em comunicado de imprensa, Fenprof considera que “numa 
escola democrática, a preparação para a cidadania não pode 
ser uma mera opção”

25 – Fenprof requer, ao ME, acesso à lista de escolas com Covid-19

30 – Em comunicado de imprensa, Fenprof exige que, no ensino 
superior e investigação, apesar da Covid-19, as condições de 
trabalho e os direitos socioprofissionais de docentes e investi-
gadores têm de ser respeitados

14 – Apresentação dos resultados de um inquérito, realizado 
junto das  direções das escolas, sobre as condições de abertura 
do ano letivo 2020/21. Fenprof, Lisboa

15 – SPN promove sessão de esclarecimento, por videoconferên-
cia, sobre a situação dos docentes pertencentes a grupos de risco

23 – SPN participa na Exposição “A Educação em Portugal: 
Da Ditadura à Democracia”. Projeto REduF, Murça
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26 – SPN participa na ação de luta “Aumentar os Salários, Desenvolver o País”. CGTP-IN, Porto

14 – SPN saúda os educadores e professores no regresso às aulas



26 outubro

01 – SPN saúda o 50.º Aniversário da CGTP-IN

04 – Obra “Jaguar”, de António Carlos Cortez, vence Prémio Literário 
António Gedeão (poesia). Fenprof/Sabseg

05 – “World Teachers’ Day: Taking the lead” (24 horas, em direto, 
online). IE, em todo o mundo

05 – CPLP-SE inaugura nova página na internet 
(https://www.cplp-se.org/pt)

06 – SPN solidariza-se com estudantes na divulgação da petição 
e na manifestação “Não ao aumento de propinas de mestrado da 
FCUP”. Porto

08 – Fenprof entrega, no ME, propostas para a regularização da 
carreira docente, aposentação dos docentes, horários e outras con-
dições de trabalho e revisão do regime legal de concursos

08 – Fenprof entrega, aos grupos parlamentares, propostas a con-
sagrar no OE/2021 e memorando contra a precariedade 

09 – Fenprof divulga lista de escolas com Covid-19, identificando 
122 estabelecimentos de educação e ensino (a lista seria atualizada 
diariamente até ao final do 1.º período)

13 – Em comunicado de imprensa, Fenprof divulga o seu parecer 
sobre o OE/2021

15 – Reunião de delegados e ativistas da delegação do Porto. SPN, 
por videoconferência

15 – Greve e concentração dos trabalhadores docentes da UMP e 
das santas casas da misericórdia associadas. Fenprof, Lisboa 

19 – SPN e Fenprof condenam veementemente o assassinato bár-
baro de Samuel Paty

spninformação 02.2021

06 – SPN promove sessão de esclarecimento, 
por videoconferência, sobre horários

05 – Dia Mundial do Professor. SPN/Fenprof, Porto



OUTUBRO
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26 – Conferência de imprensa sobre a proposta de OE/2021 que 
“não valoriza a Educação e esquece os professores”. Fenprof, Lisboa

30 – Ministério da Educação responde à Fenprof, considerando “não 
haver oportunidade para o início das negociações relativamente às 
propostas enviadas” (em 8 de outubro)

30 – Lista de escolas com covid-19 atinge os 500 estabelecimentos 
de educação e ensino

20 – SPN assina acordo de empresa com a Fundação «Os Nossos 
Livros». Bragança

21 – SPN promove plenário de docentes de IPSS, por videoconfe-
rência, sobre CCT e tabelas salariais, com os presentes a aprovarem 
a assinatura do acordo com a CNIS

22 – Em comunicado de imprensa, SPN/Fenprof toma posição rela-
tivamente a “situações menos claras exigem a nossa intervenção” 
na educação pré-escolar

22 – OIT e Unicef respondem à Fenprof, na sequência das preo-
cupações apresentadas pela Federação a entidades internacionais

23 – SPN participa no XII Congresso da União de Sindicatos do 
Porto. USP, Porto

29 – Protesto, em frente à AR, contra o 
OE/2021 para a Educação, Ensino Superior 
e Ciência. Fenprof, Lisboa

27 – Fenprof convoca Greve ao Sobretrabalho,
por tempo indeterminado

01 – Greve e concentração dos trabalhadores docentes das 
instituições particulares de solidariedade social.SPN/Fenprof, Porto
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17 – Em comunicado de imprensa, Fenprof considera que OE/2021 
não dá resposta adequada às necessidades da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior 

18 – Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa obriga ME a res-
ponder aos sucessivos pedidos de informação da Fenprof

19 – Em comunicado de imprensa, Fenprof acusa Ministro das Fi-
nanças de reter homologação de pareceres favoráveis do PREVPAP

22 – SPN esclarece que, no 1.º CEB, a vigilância de intervalos não 
pode ser atribuída aos professores

23 – Fenprof reúne com MCTES. Lisboa

24 – SPN faz ponto de situação sobre o processo judicial relativo 
às ultrapassagens provocadas pelo reposicionamento na carreira 

24 – Em comunicado de imprensa, Fenprof responsabiliza ME pela 
falta de professores 

25 – Reunião sindical concelhia da educação pré-escolar e 1.º CEB. 
SPN, São João da Madeira

27 – Deslocação à residência oficial do Primeiro-Ministro para entrega 
do pré-aviso de greve de 11 de dezembro de 2020. Fenprof, Lisboa

27 – SPN esclarece que os docentes do ensino particular e coope-
rativo e do setor social e solidário não têm de prestar serviço nos 
dias 30 do novembro e 7 de dezembro

30 – Em comunicado de imprensa, Fenprof apresenta resultados da 
consulta aos educadores e professores sobre “As atuais condições 
de trabalho, direitos laborais e ação reivindicativa”

02 – Fenprof e Associação Todos pela Escola Pública (ATEP) de-
nunciam casos de alunos em isolamento privados ou com grandes 
dificuldades para acompanhar as aulas

04 – Reunião com os grupos parlamentares sobre o OE/2021. 
Fenprof, Lisboa

06 – Em conferência de imprensa, Fenprof denuncia o bloqueio 
negocial imposto pelo ME e apela à luta dos educadores e profes-
sores. Lisboa

07 – SPN/Póvoa de Varzim participa na “Audição sobre a Educação 
na Póvoa de Varzim”. CDU, Póvoa de Varzim

08 – Em comunicado de imprensa, Fenprof toma posição relativa-
mente ao novo Estado de Emergência

08 – Fenprof pede reunião sobre a pré-reforma à ministra da Mo-
dernização do Estado e da Administração Pública (MEAP)

13 – Início da consulta aos educadores e professores sobre “As 
atuais condições de trabalho, direitos laborais e ação reivindicati-
va”. Fenprof, online

13 – Participação na concentração/desfile “Temos propostas! Exigi-
mos soluções!”. Fenprof e FCSAP, Lisboa

16 – Fenprof envia carta ao primeiro-ministro, apelando ao fim do 
bloqueio negocial

16 – Em comunicado de imprensa, Fenprof considera que aulas 
presenciais filmadas e/ou gravadas não são solução para alunos 
que se encontram em casa

07 e 08 – 2.ª Corrida / Marcha do Professor “Volta a Portu-
gal pela Valorização da Educação”. Fenprof, todo o país

10 – Petição contra a Municipalização da Educação. 
Fenprof, Coimbra
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13 – Concentração frente ao ME e entrega 
de carta aberta ao ministro da Educação 
apelando ao fim do bloqueio negocial.
Fenprof, Lisboa

17 – 38.º Aniversário do SPN: Encontro/debate com os dois 
ex-coordenadores do Sindicato, Mário David Soares e Abel 
Macedo, e a atual coordenadora Manuela Mendonça, com 
moderação de Júlio Roldão. Porto, videoconferência

25, 26 e 27 – Reunião Sindical com âmbito 
Regional. SPN, videoconferência
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03 – Discussão, na AR, da Petição “Em defesa 
da sua dignidade profissional, os professores 
e educadores exigem respeito pelos seus di-
reitos, justiça na carreira, melhores condições 
de trabalho”. Fenprof, Lisboa

03 – Fenprof chega a acordo com a CNIS no 
aumento das tabelas salariais

04 – Audiência na Comissão de Educação, 
Ciência, Juventude e Desporto da Assembleia 
da República, sobre a criação do grupo de 
recrutamento da Intervenção Precoce (IP). 
Fenprof, Lisboa

04 – Considerando a situação dos docentes 
de grupo de risco, Fenprof solicita parecer 
da Provedora de Justiça e, aos partidos com 
assento parlamentar, solicita pedido de fis-
calização da constitucionalidade das normas 
relativas à suspensão da remuneração

04 – SPN/Fenprof atualiza FAQ sobre o 1º CEB 

12 – SPN/Aveiro participa na Semana de 
Ação e Luta. CGTP, Aveiro 

18 – Com o final do 1.º período, a Fenprof 
dá por terminada a atualização da lista de 
escolas com Covid-19 com a identificação de 
1071 estabelecimentos de educação e ensino

19 – Aprovação na AR de uma resolução, 
apresentada pelo BE, na sequência da petição 
da Fenprof “Reabertura de estabelecimentos 
de educação e ensino deverá ser precedida 
da realização de testes”, que determina que 
o governo deve realizar testes gratuitos e 
rastreios nas escolas

21 – Fenprof atualiza FAQ sobre a educação 
especial

22 – Ministério da Educação convoca Fenprof 
para reunião a realizar em 7 de janeiro de 
2021

28 – Fenprof divulga, para memória futura, 
as votações partidárias relativas ao OE/2021 
que ocorreram na 5.ª Comissão (Orçamento 
e Finanças) 

30 – Fenprof exige esclarecimento sobre a 
exclusão dos educadores de infância do Plano 
de Capacitação Digital dos Docentes (PCDD)

03 – Plenário Sindical Regional 
“O momento político-sindical e a luta 
dos professores”. SPN, online
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23 – CNE publica relatório “Estado da Educação/2019”, 
chamando a atenção para a falta de atratividade
e o envelhecimento da profissão docente

11 – Greve nacional de educadores e professores. Fenprof

17 – Cerimónia da entrega do Prémio Literário 
António Gedeão (2020) a António Carlos Cortez, 

pela obra «Jaguar». Fenprof e Sabseg, Lisboa

24 – SPN deseja a todos os associados 
Boas Festas e um Próspero 2021
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