
Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores 
em Funções Públicas e Sociais

AVISO PRÉVIO DE GREVE
DOS TRABALHADORES NÃO DOCENTES DOS ESTABELECIMENTOS

DE EDUCAÇÃO E ENSINO DA REDE PÚBLICA

Comunica-se aos Senhores: Primeiro-Ministro, Ministra de Estado e das Finanças,
Ministro da Solidariedade,  Emprego e  Segurança Social,  Ministro da Educação e
Ciência, Presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, Presidentes
de Câmaras Municipais que, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 392º a
407º do Anexo I(Regime)do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas,
aprovado pela Lei nº59/2008, de 11 de Setembro, os trabalhadores não docentes dos
estabelecimentos de educação e ensino da Rede Pública, irão exercer o direito à greve
no dia  4 de  Abril  de 2014,  entre  as  00.00 e  as  24.00 horas,  para  permitir  a  sua
participação  num  Plenário  Nacional,  a  realizar  em  Lisboa,  com  o  objectivo  de
exigirem:

 O diálogo e a negociação, com o Ministro da Educação e Ciência, do Caderno
Reivindicativo dos Trabalhadores Não Docentes; 

 
e reafirmarem:

 A defesa da Escola Pública.

Relativamente à segurança e manutenção de instalações e equipamentos, atendendo a
que  são  serviços  que  não  funcionam  ininterruptamente  ou  não  correspondem  a
necessidades  sociais  impreteríveis,  a  segurança  e  manutenção  do  equipamento  e
instalações serão asseguradas nos mesmos moldes em que o são nos períodos de
interrupção ou de encerramento;

Lisboa, 25 de Março de 2014

A Direcção Nacional 
      da FNSTFPS



Aos trabalhadores não docentes 
         dos estabelecimentos de 

                          educação e ensino da Rede Pública

EXIGIMOS DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO
DIÁLOGO E SOLUÇÕES!

PLENÁRIO NACIONAL DE TRABALHADORES 
NÃO DOCENTES DA EDUCAÇÃO E ENSINO

4 de Abril, às 14.30 horas, em Lisboa
A persistência do Ministro da Educação, em desvalorizar os problemas dos
trabalhadores não docentes dos estabelecimentos de educação e ensino da
Rede Pública remetendo, de novo, o diálogo e negociação para um qualquer
assessor do Director-Geral dos Estabelecimentos de Ensino, só pode ter da
nossa parte uma resposta: A LUTA!

Por isso, a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções
Públicas  e  Sociais  convocou para  o  próximo dia  4 de Abril,  um  Plenário
Nacional  de Trabalhadores Não Docentes,  a  realizar  em  Lisboa,  com o
objectivo  de  exigir  que  o  Ministro  assuma directamente  a  negociação  das
reivindicações que há largo tempo lhe foram apresentadas e que, até hoje, de
uma forma séria, não tiveram resposta.

Todos  sabemos  que  o  Ministro  da  Educação,  ao  delegar  a  discussão  das
reivindicações dos trabalhadores não docentes, nesta ou em outra qualquer
direcção-geral, o que pretende é fazer passar o tempo, já que os directores-
gerais  não  têm  atribuída  a  capacidade  de  decisão  política  que  leve  à
concretização de soluções para os problemas existentes. Muito menos terá um
qualquer assessor.

Esta  persistente  atitude  do  Ministro  da  Educação,  representa  um  claro
desrespeito para com os trabalhadores não docentes e as suas organizações
sindicais.

Ao mesmo tempo, ao não resolver os problemas existentes, o Ministro está a
contribuir, por um lado, para a degradação da Escola Pública e, por outro, a
pôr  em  causa  os  direitos  e  dignidade  profissional  dos  trabalhadores  não
docentes.



As  reivindicações  apresentadas,  reflectem  os  gravíssimos  problemas
existentes e justificam uma resposta concreta:

 Abertura  imediata  de  concursos  para  preenchimento  dos  mapas  de
pessoal  dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas,  que
ponham fim à falta crónica de pessoal;

 O fim do recurso a contratos precários, como a contratação à hora;

 O fim da institucionalização ilegal do recurso ao “CEI” para o exercício de
funções permanentes, e que os trabalhadores nestas condições sejam
integrados por concurso, considerando a sua experiência;

 A alteração  da  portaria  de  rácios,  que  toda  a  comunidade escolar  já
concluiu  que  não  responde  às  reais  necessidades  das  escolas,  em
matéria de pessoal não docente;

 A definição de conteúdos funcionais, para as carreiras não docentes;

 A definição de uma duração de trabalho semanal de 35 horas, para todos
os  trabalhadores  das  escolas,  independentemente  de  estarem  a  ser
geridos pelos Municípios ou pelo MEC.

Reafirmamos,  pois,  a  necessidade  de  prosseguir  a  luta,  com  a
realização  deste  Plenário  Nacional,  no  qual,  com  toda  a  certeza,
definiremos  a  concretização  de  mais  e  mais  acções,  até  que  o
Ministro da Educação assuma uma negociação séria e honesta do
Caderno Reivindicativo dos Trabalhadores Não Docentes.

TODOS AO PLENÁRIO NACIONAL!*
Março de 2014

A Direcção Nacional
da FNSTFPS

*Foi emitido Aviso Prévio de Greve para a deslocação para o Plenário.

SINDICALIZA-TE


