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Reuniões de Coordenação Regional

Foram realizadas Reuniões de Coordenação Regional dos Setores da Educação Pré-Escolar, do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico, do Ensino Particular e Cooperativo, da Educação Especial e do Setor dos Professores 
Aposentados.

Conferências de Imprensa 

• “Ilegalidade no Orçamento Regional para 2017 penaliza docentes da RAM”, sede do SPM - 22 
fevereiro;

• “Balanço da Greve”, em frente à Escola Secundária Jaime Moniz – 21 junho;
• “Abertura do ano letivo”, EB 2.º e 3.º ciclos Horácio Bento de Gouveia – 19 setembro;
• Conclusões da Reunião com o Sr. Secretário Regional de Educação, em frente à SRE - 20 outubro;
• “Balanço da Greve”, em frente à SRE (Placa Central, junto à Sé) – 27 outubro;
• “Medidas de luta a adotar pelo SPM no próximo dia 15 de novembro, pelo respeito e dignificação 

da carreira docente”, sede do SPM – 6 novembro;
• Conclusões da Reunião com o Sr. Secretário Regional de Educação, em frente à SRE – 15 novembro;
• Conclusões da reunião com o Sr. Secretário Regional de Educação, em frente à SRE – 12 dezembro.

Abaixo-assinado / Petição / Outros

• Recolha de assinaturas de um postal que foi distribuído, preenchido e assinado pelos docentes das 
escolas da RAM, para divulgação da campanha “Em defesa de uma aposentação justa”, integrada 
na iniciativa da FENPROF “Damos Rosto pela Profissão Docente”, que exige a redução da idade e do 
tempo de serviço para a aposentação. (1351 assinaturas) – março a maio;

• Petição “Calendário Escolar na Educação Pré-Escolar” (2619 assinaturas) – abril a maio
• Divulgação e recolha de assinaturas da Petição “Língua Gestual Portuguesa (LGP) – Não adiem a 

justa criação do grupo de recrutamento”, da autoria da FENPROF (224 assinaturas) – maio e junho;
• Divulgação e recolha de assinaturas do Abaixo-assinado/Petição “Por um Contrato Coletivo de 
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Trabalho (CCT) para os ensinos Particular e Cooperativo (EPC), artístico especializado e profissional 
que respeite a Lei de Bases e o Estatuto do EPC”, da autoria da FENPROF (77 assinaturas) – outubro 
a dezembro;

• Divulgação e recolha de assinaturas da Petição “Pela valorização da Educação e dos seus 
Profissionais. 2017/18: Tempo de resolver problemas!”, da autoria da FENPROF (2093 assinaturas) – 
outubro e novembro;

• Petição “Trabalhamos, o tempo de serviço é nosso”. Pela contagem integral do tempo de serviço 
dos docentes, na RAM. Contra a discriminação da classe docente (2490 assinaturas) –novembro e 
dezembro;

• Petição à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira “Aplicação da redução da 
componente letiva por idade e tempo de serviço aos docentes da Educação Pré-Escolar e 
Professores do 1.º ciclo (2034 assinaturas) – novembro e dezembro.

Pareceres
 

• Proposta de Decreto Legislativo Regional que aprova o regime jurídico da aferição da qualidade do 
Sistema Educativo Regional – 15 março;

• Proposta de alteração à Portaria n.º 247/2016, que fixa as normas para a mobilidade do pessoal 
docente das escolas da rede pública da RAM – 25 maio;

• Proposta de portaria que procede à reestruturação de estabelecimentos de educação e ensino – 9 
junho;

• Proposta de Decreto Legislativo Regional que concede aos docentes do Conservatório, que 
transitaram para o regime de emprego público, a faculdade de virem a adquirir as habilitações 
próprias para a integração na carreira docente, bem como determina e harmoniza a transição para 
aquela carreira relativamente aos que possuem as habilitações para a mesma - 19 junho;

• Proposta de Despacho sobre o Calendário Escolar 2017/2018 – 11 julho;
• Proposta de alteração da Portaria n.º 108/2008, de 12/08, que regula a acumulação de funções de 

trabalhadores da carreira docente – 26 julho.

Organização de iniciativas de carácter político sindical regional

• Recolha de assinaturas para o Abaixo-assinado / Petição nacional em defesa do investimento na 
escola pública, na Placa Central da Avenida Arriaga, em frente à Secretaria Regional de Educação, 
em frente ao Mercado dos Lavradores e no Largo do Colégio, respetivamente a 19, 27 e 29 maio;

• Recolha de assinaturas da Petição “Língua Gestual Portuguesa (LGP) – Não adiem a justa criação do 
grupo de recrutamento”, da autoria da FENPROF, na Placa Central da Avenida Arriaga – junho;

• Concentração de Professores e Educadores em frente à SRE (Placa Central, junto à Sé), a que se 
seguiu uma conferência de imprensa sobre as razões da adesão à Greve da Função Pública – 27 
outubro;

• Concentração de Professores e Educadores junto à Assembleia Legislativa Regional e aprovação de 
uma Resolução que foi entregue ao Sr. Secretário Regional de Educação e ao Sr. Vice-Presidente da 
Direção Regional do Tesouro - 15 novembro;

• Concentração de Professores e Educadores no Largo das Palmeiras, no Porto Santo, e aprovação 
de uma Resolução que foi entregue, nesse mesmo dia, ao Sr. Diretor Regional para a Administração 
Pública do Porto Santo - 15 novembro;

• Entrega ao Sr. Presidente do Governo Regional, ao Sr. Presidente da Assembleia Legislativa 
da Madeira e ao Sr. Vice-presidente do Governo Regional, das Petições “Aplicação da redução 
da componente letiva por idade e tempo de serviço aos docentes da Educação Pré-Escolar e 
Professores do 1.º ciclo” e “Trabalhamos, o tempo de serviço é nosso.” Pela contagem integral do 
tempo de serviço dos docentes, na RAM. Contra a discriminação da classe docente. - 11 dezembro;

• Entrega ao Sr. Secretário Regional de Educação, de uma proposta com os princípios fundamentais 
para o processo de contagem integral do tempo de serviço congelado/reposicionamento na 
carreira e das Petições “Aplicação da redução da componente letiva por idade e tempo de serviço 
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aos docentes da Educação Pré-Escolar e Professores do 1.º ciclo” e “Trabalhamos, o tempo de 
serviço é nosso.” Pela contagem integral do tempo de serviço dos docentes, na RAM. Contra a 
discriminação da classe docente. – 12 dezembro.

Comemoração do Dia da Mulher

O SPM comemorou o Dia da Mulher com a inauguração de uma Exposição de Trabalhos Coletivos 
de Pintura e um momento musical por Lidiane Duailibi e Norberto Cruz. De seguida, teve lugar uma 
tertúlia moderada por Violante Matos e subordinada ao tema «A Arte no Feminino», em que estiveram 
presentes a atriz Ester Vieira, a artista plástica Teresa Jardim e a Diretora Regional da Cultura, Natércia 
Xavier. As festividades culminaram com um jantar convívio no bar do SPM – 8 março.

39.º Aniversário do SPM  

O SPM comemorou o seu 39.º aniversário, pela 1.ª vez, no Porto Santo. O dia 11 de março começou 
com o percurso pedestre “Rota das Vinhas” e culminou com um jantar comemorativo, seguido de uma 
sessão de homenagem aos sócios com 25 anos de sindicalização. No dia 12, teve lugar a peça de Teatro 
“O Milagre”, pela Associação Cultural e Recreativa do Porto Santo – 11 e 12 de março.

Comemorações do 43.º Aniversário do 25 de Abril

O SPM assinalou o 43.º Aniversário da Revolução de 1974, com a conferência “Um olhar sobre a revolução”, 
por Agostinho Soares, seguida de música e poesia de intervenção. Para finalizar, um jantar convívio no bar 
do SPM. À meia-noite foi entoado o emblemático Grândola Vila Morena de Zeca Afonso – 24 abril.

Sessão de esclarecimento – Dadores de Sangue

Sessão de esclarecimento, proporcionada pela Associação Regional de Dadores de Sangue, com o 
objetivo de esclarecer e divulgar a sua ação, junto da população – 28 abril.

12.º Congresso dos Professores da Madeira

O Sindicato dos Professores da Madeira organizou o seu 12.º Congresso dos Professores da Madeira, 
sob o lema “Ética, Docência e Sindicalismo: sentidos, razões e consequências”, que se realizou na sede do 
SPM – 19 e 20 maio.

Arraial dos Santos Populares

Arraial dos Santos Populares, com jantar convívio, que decorreu no bar do SPM - 30 junho.

Comemorações do Dia Mundial do Professor

O SPM assinalou o Dia Mundial do Professor com uma caminha pela levada que fica entre o Pico das 
Pedras e as Queimadas, seguido de almoço convívio no restaurante “O Colmo”, em Santana. Houve 
ainda a oportunidade de uma visita ao parque temático de Santana - 5 outubro.

Visita ao Parque Ecológico do Funchal

Magusto, no Parque Ecológico do Funchal, na Casa do Barreiro. Além das castanhas assadas, o 
programa incluiu uma visita com acompanhamento por um técnico do Parque Ecológico e ainda a 
plantação de árvores com vista à reflorestação do Parque – 11 novembro.

Festa de Natal para os filhos dos associados do SPM

Teve lugar na sede do SPM a Festa de Natal para os filhos dos associados. As atividades foram variadas 
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e de qualidade (sessões Gymboree, peça de teatro, pequeno espetáculo com alunos do “Prestige 
Dance”, pintura facial, moldagem de balões, pipocas, insufláveis e matraquilhos). No final, as crianças 
receberam o seu brinquedo – 8 dezembro. 

Formação Creditada 

O Centro de Formação do SPM organizou e financiou 7 Ações de Formação, que envolveram 172 
docentes, num total de 180 horas de formação.

Formação Validada 

O Centro de Formação do SPM organizou 9 Ações de Formação e 1 Seminário validados pela DRE, para 
progressão na carreira, que envolveram 300 docentes, num total de 135 horas.

Tertúlias / Workshops

O Centro de Formação do SPM organizou 1 Tertúlia e 2 Workshops, que envolveram 195 docentes, 
num total de 15 horas:
• “Encontros ao Luar” – Tertúlia: Amor, a ilusão da eternidade, com o escritor Pedro Chagas Freitas, 

que se realizou no auditório do SPM. A moderação esteve a cargo de Helena Borges (129 
participantes) - 10 fevereiro;

• Workshop de Escrita Criativa “O Livro: desde a ideia à publicação”, orientado pelo escritor Pedro 
Chagas Freitas, que se realizou no auditório do SPM (53 participantes) - 11 fevereiro;

• Workshop “A importância da prática meditativa na escola/sala de Aula”, dinamizado pela Prof.ª Paula 
Rodrigues, que se realizou na sede do SPM (13 participantes) -15 setembro.

Ações em Tribunal / Providências Cautelares / Outras

• Interposição no Tribunal Administrativo Central do Funchal de uma intimação para obtenção de 
informação não procedimental (SRE - Escola João de Deus);

• Interposição no Tribunal Administrativo Central do Funchal de uma Ação Administrativa contra a 
SRE, de impugnação de ato administrativo (Diretores das ETI’s e substituições por parte do Diretor);

• Interposição no Tribunal Administrativo Central do Funchal de cinco ações individuais de sócios do 
SPM.

Atividades Letivas, Culturais e Recreativas  

O Sindicato dos Professores da Madeira, com a colaboração significativa do Setor dos Professores 
Aposentados, promoveu as seguintes atividades:

Conferências / Comemorações

Temas de ontem e de hoje: Conferência “A Madeira e o Reino: visões recíprocas”, proferida pela Prof.ª 
Cristina Trindade e que se realizou no auditório do SPM - 27 janeiro.

Plenários de Professores Aposentados

Plenário Sindical para eleição de delegados ao 12..º Congresso dos Professores da Madeira – 21 março.

Viagem

Viagem a Dresden e Praga, passando por Meissen e Pirna – 29 de maio a 7 de junho.
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Atividades Letivas

• No Funchal: Artes Decorativas; Canto Coral; Círculo de Literatura; Danças do Mundo; Educação 
Postural (2 turmas); Ginástica de Manutenção; Hidroginástica; Informática, Inglês Coloquial (2 
turmas) e Pintura.

• No Porto Santo: Ginástica de Manutenção.

Outras Atividades

• Em vez da tradicional Festa de Encerramento das Atividades Letivas, o Setor de Professores 
Aposentados do SPM optou, este ano, pela participação no Arraial dos Santos Populares, com 
jantar convívio, que decorreu no bar do SPM - 30 junho;

• Festa de Natal do Setor de Professores Aposentados do SPM, com a interpretação de cantos 
litúrgicos e canções de Natal, pelo Grupo Coral do SPM e leitura de poemas, pelas alunas do Círculo 
de Literatura. Seguiu-se um lanche convívio no bar do SPM – 14 dezembro.

Grupo Coral do SPM

• Concerto de Primavera, pelo Grupo Coral do SPM, dirigido pela maestrina Tina Gonçalves, na Sala de 
Concertos da Câmara Municipal do Funchal – 26 maio.

Outras Atividades

• Atividades promotoras de Saúde e Bem-estar: Pilates, Yoga, Danças Latinas e Africanas, Bijuteria e 
Dança para Crianças – setembro a julho;

• Oficina de “Pintura e batik sobre seda” – setembro a dezembro;
• Criação de um movimento solidário para angariação de fundos destinados à recuperação da casa 

de uma sócia, cuja habitação ardeu no dia 20 de fevereiro na freguesia do Santo da Serra. Desta 
iniciativa, resultou a entrega de um cheque no valor de 2 140,58€ – março 2017;

• Workshop “Gestão de Stress”, aberto a sócios e não sócios – maio;
• Organização de dois fins de semana no Porto Santo, a preços apelativos e com inscrições abertas 

aos sócios e familiares diretos – junho e outubro;
• Organização de uma viagem de catamarã até à Deserta Grande, com visita guiada, e ainda a 

possibilidade de observação de cetáceos – 10 junho;
• Organização de uma viagem de catamarã “Rota das Fajãs”, com saída do Funchal em direção à 

Ponta do Pargo, com paragem no Paúl do Mar para atividades náuticas com instrutor e no Cabo 
Girão para mergulho. Durante a viagem foram dadas algumas informações históricas sobre os 
sítios observados durante o percurso - 30 setembro;

• Criação de uma parceria com o Grupo de Teatro GATO – Grupo de Amigos do Teatro, que preparou 
uma peça inédita, “O Natal da Resmungona”, estreada na Festa de Natal dos filhos dos sócios do SPM 
que resultou na oferta, aos sócios do SPM, de um conjunto de espetáculos solidários: o primeiro na 
Paróquia da Nazaré e o segundo no adro da Igreja de Santo António – 9 e 16 dezembro;

• Apresentação da peça “O Natal da Resmungona”, no Serviço de Pediatria do Hospital Dr. Nélio 
Mendonça, onde foram oferecidas prendas às 12 crianças internadas neste serviço hospitalar, no 
âmbito da parceria estabelecida entre o SPM e o Grupo de Teatro GATO – Grupo de Amigos do 
Teatro – 10 dezembro;

• Organização de duas Sessões Especiais no Circo Mundial, para os sócios, familiares, amigos e 
Comunidade Educativa, a preços especiais – 22 e 30 dezembro

Iniciativas de carácter político-sindical nacionais

Secretariado Nacional - FENPROF ....................................................................................................................................13
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Intersecretariado - FENPROF  .............................................................................................................................................. 2
Conselho Nacional - FENPROF ............................................................................................................................................ 2
Reunião de Tesoureiros - FENPROF .................................................................................................................................. 2
Reunião de Gabinetes Jurídicos – FENPROF ................................................................................................................... 4
Reunião do Conselho de Jurisdição – FENPROF ............................................................................................................ 1
Reunião do Departamento do Ensino Superior e Investigação ............................................................................... 3
Reunião com a CGTP-IN e a Frente Comum ................................................................................................................... 1
Conselho Nacional da CGTP  ............................................................................................................................................... 2
Reunião do Grupo Trabalho dos Concursos .................................................................................................................. 3
Reunião do Departamento de Informação ..................................................................................................................... 4
Reunião da Comissão Permanente dos Aposentados / FENPROF .......................................................................... 2
Reunião da Comissão Coordenadora dos Aposentados / FENPROF ...................................................................... 2

Reuniões de Coordenação Nacional

Foram realizadas Reuniões de Coordenação Nacional dos Setores da Educação Pré-Escolar, do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico, do Ensino Particular e Cooperativo, da Educação Especial, do Ensino Superior, do 2.º 
e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário e do Setor dos Professores Aposentados.

Participação em Jornadas de Luta promovidas por várias entidades

• Participação de dirigentes do SPM na Concentração “Pela valorização da profissão, contra a 
destruição da carreira”, integrada na iniciativa da FENPROF “Damos o rosto pela profissão”, que 
teve lugar em Lisboa, em frente ao ME – 18 abril;

• Participação de uma dirigente do SPM, em representação da FENPROF, juntamente com outros 
jovens sindicalistas de educação, com 35 anos ou menos, num Workshop sobre os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e confirmaram o seu compromisso em trabalhar para uma educação 
de qualidade para todos em seus respetivos países até 2030. Este workshop foi organizado pela 
Internacional de Educação e teve lugar em Bruxelas, na Bélgica – 24 julho;

• Participação de um dirigente do SPM no Plenário Nacional de Professores e Educadores, 
promovido pela FENPROF, que teve lugar em Lisboa. No final, foram as estratégias de luta 
propostas pela FENPROF para este início de ano letivo – 5 outubro;

• Participação de um dirigente do SPM no Encontro Nacional de Ativistas e Dirigentes Sindicais, 
promovido pela CGTP-IN, que teve lugar em Lisboa – 10 outubro.

8.º Conferência Nacional da Inter-reformados / CGTP-IN

Participação de três dirigentes do SPM na 8.º Conferência Nacional da Inter-reformados/CGTP-IN, sob o 
lema: “Sindicalizados sempre, no trabalho e na reforma – Reforçar a organização, fortalecer a participação.”, 
que se realizou em Lisboa – 10 fevereiro.

2.º Conferência Nacional de Professores Aposentados da FENPROF

Participação de três representantes do Setor dos Professores Aposentados do SPM na 2.º Conferência 
Nacional de Professores Aposentados da FENPROF, sob o lema: “Afirmar Direitos | Valorizar Pensões | 
Dignificar a Aposentação”, que se realizou no Porto – 21 novembro.

Encontro Nacional sobre “Inclusão escolar e social pela Arte e Desporto”

Participação de dirigentes do SPM no Encontro Nacional “Inclusão escolar e social pela Arte e 
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Desporto”, promovido pela FENPROF, em parceria com a CNOD – Confederação Nacional dos 
Organismos de Deficientes, que se realizou em Lisboa – 2 dezembro.
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Reuniões de Coordenação Regional

Foram realizadas Reuniões de Coordenação Regional dos Setores da Educação Pré-Escolar, do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico. 
Pré-Escolar – 26 de abril, 29 junho e 7 novembro.
1.º CEB – 4 junho e 6 novembro.
Pré-Escolar/1.ºCEB – 14 de junho.
Educação Especial – 8 novembro.
Ensino Particular e Cooperativo – 1 março – EPHTM.
Aposentados – 28 de setembro.

Conferências de Imprensa

• Apresentação pública da 1.ª Corrida/Marcha Nacional de Professores – 22 fevereiro;
• Apresentação da decisão sobre a continuidade ou não da greve a todas as atividades de 

avaliação, após consulta aos sócios do SPM, na sequência da apresentação de uma proposta para 
recuperação do tempo de serviço, pela SRE – 13 junho;

• Apresentação da posição do SPM quanto às propostas da SRE de fusões e extinção de escolas – 28 
junho;

• Posição do SPM sobre a proposta da SRE do Calendário para a Educação Pré-Escolar para o ano 
letivo 2018/2019, que contou com a presença de vários Educadores de Infância, que deram um 
contributo importante sobre os fundamentos que sustentam esta posição – 23 julho;
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• Abertura do ano letivo da educação pré-escolar, junto à EB1/PE da Nazaré – 10 setembro;
• Abertura do ano letivo – 18 de setembro;
• Conferência de imprensa Plenário Contratados e Desempregados – 14 novembro.

Abaixo-assinado / Petição / Outros

• Divulgação e recolha de assinaturas do Abaixo-assinado/Petição “Por um Contrato Coletivo de 
Trabalho (CCT) para os ensinos Particular e Cooperativo (EPC), artístico especializado e profissional 
que respeite a Lei de Bases e o Estatuto do EPC”, da autoria da FENPROF (77 assinaturas) – outubro 
a dezembro 2017 e janeiro 2018;

• Inquérito apenas para os sócios do SPM, sobre o âmbito geográfico das Zonas Pedagógicas na RAM 
(404 respostas) – fevereiro;

• Petição “Carreira Docente há só uma” entregue na ALRAM, no dia 10 de dezembro, para a 
reparação das perdas do tempo de serviço causadas pelos períodos transitórios entre carreira.

Pareceres

• Proposta de Decreto Legislativo Regional que procede à 3.ª alteração ao Estatuto da Carreira. 
Docente da Região Autónoma da Madeira, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional 6/2008/M, 
de 25 fevereiro e alterado pelos Decretos Legislativos Regionais 17/2010/M, de 18 agosto e 
20/2012/M, de 29 agosto – janeiro;

• Projeto de Portaria que define regras relativas ao preenchimento das vagas para progressão aos 
5.º e 7.º escalões da carreira docente, nos termos da alínea b) do n.º 3 do artigo 40.º do Estatuto da 
Carreira Docente da RAM – março;

• Projecto de Portaria relativo ao reposicionamento no escalão da carreira docente dos docentes 
com tempo de serviço prestado antes do ingresso na mesma, nos termos do n.º 3 do artigo 39.º e 
n.º 1 do artigo 110.º do ECD-RAM – março;

• Projeto de Decreto Regulamentar Regional, que visa alterar o DRR n.º 26/2012/M, de 8 de 
outubro, que regulamentou o “sistema de avaliação do desempenho do pessoal docente dos 
estabelecimentos de educação e de ensino das instituições de educação especial, dos serviços 
técnicos da direcção regional de educação, dos que se encontram em regime de mobilidade na 
administração regional autónoma e local, delegações escolares e no exercício de outras funções” – 
abril;

• Parecer sobre o projeto de despacho conjunto do Vice-Presidente do Governo Regional e do 
Secretário Regional da Educação relativo ao número de vagas para a progressão dos docentes aos 
5.º e 7.º escalões – abril;

• Parecer sobre o projeto de proposta de Decreto Legislativo Regional relativo às alterações ao 
regime jurídico dos concursos aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 28/2016/M, de 15 de 
julho – maio;

• Parecer sobre o reposicionamento provisório no 2.º escalão da carreira os docentes com, pelo 
menos, oito anos de tempo de serviço para efeitos de progressão, para efeitos do cumprimento de 
um período de permanência de um ano – junho;

• Proposta de portaria que procede à reestruturação de estabelecimentos de educação e ensino 
para o ano escolar 2018/2019 – junho;

• Parecer sobre o projeto de Decreto Legislativo Regional, que visa a “recuperação do tempo de 
serviço prestado em funções docentes” – junho;

• Proposta de Despacho sobre o Calendário Escolar 2018/2019 – julho.

Organização de iniciativas de caráter político-sindical regional

• Concentração de docentes contratados e desempregados junto à ALRAM, durante as cerimónias 
oficiais – 25 de abril;
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• Grande manifestação (+ de 800 participantes) em frente da ALRAM pela recuperação integral do 
tempo de serviço dos períodos de congelamento, seguida de marcha até à Quinta Vigia – 19 de 
maio;

• Plenário e concentração de docentes contratados e desempregados, junto ao Instituto de Emprego 
- 3 de setembro. 

Comemoração do Dia da Mulher

O SPM comemorou o Dia da Mulher na sua sede, com a tertúlia “O Papel das Mulheres na História 
do SPM”, a que se seguiu um momento musical da responsabilidade do Trio Boleros e Baladas com 
Jhonatan Mendes e, para finalizar, um Cocktail – 8 março.

40.º Aniversário do SPM – Atividades comemorativas

• Reunião da Comissão de Honra dos 40 anos do SPM - 9 de janeiro;
• Inauguração da Exposição “Memórias da Escola”, composta por mobiliário e materiais didáticos 

antigos, na Câmara Municipal do Funchal – 5 março;
• Concerto “Anatoly” (saxofone), no hall da Câmara Municipal do Funchal - 5 março;
• Atuação do Trio Evergreen, composto por Carla Moniz (voz), Pedro Camacho (flauta) e Pedro 

Zamora (guitarra clássica), no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal com Madeira de Honra 
- 5 março;

• Concerto de Música Tradicional pelo Grupo Xarabanda, no Fórum de Machico – 6 março;
• Concerto pelo Trio composto por Rebeca Oliveira (guitarra clássica), Pedro Zamora (guitarra 

clássica) e Micaela Abreu (voz), no Auditório do SPM – 7 março;
• 1.ª Corrida/Marcha Nacional de Professores, em parceria com a AARAM, nas ruas do Funchal, com 

animação musical – 9 março;
• Jantar de Gala dos 40 anos, com animação de um DJ e entrega do prémio para o hino do SPM, que 

se realizou no Casino Park Hotel – 10 março;
• Concerto Madeira Jazz Collective, no Centro Cultural John dos Passos, Ponta do Sol - 11 março;
• Concerto com o Quarteto Fusion, com Diana Duarte, no Auditório do SPM – 12 março
• Espetáculo comemorativo SPM – 40 anos, Sindicalismo Vivo e Atuante, pela Orquestra Clássica da 

Madeira, no Teatro Municipal Baltazar Dias – 21 março;  
• Inauguração da Exposição “Memórias da Escola”, composta por mobiliário e materiais didáticos 

antigos, no Centro de Promoção Cultural de São Vicente – 23 março;
• Tertúlia Educação, Antes e Agora – Centro de Promoção Cultural de São Vicente.
• Viagem de catamarã, pela Zona Este – 26 maio;
• Comemorações dos 40 Anos do SPM em parceria com a Casa de Cultura de Santa Cruz Inauguração 

da exposição “Memórias da Escola”, Quinta do Revoredo, Santa Cruz – 10 de outubro;
• Concerto de música no Centro de Congressos do Porto Santo – Quarteto Moritz da Associação 

Musical e Cultural Xarabanda; seguiu-se um jantar comemorativo dos 40 Anos do SPM – 13 de 
outubro;

• Jantar de Natal e de Encerramento das comemorações do 40.º aniversário – Casino Park Hotel – 7 
de dezembro.

Comemorações do 44.º Aniversário do 25 de abril

Esta comemoração teve início com a atuação do Grupo Coral do SPM. Depois, Raquel Varela, conhecida 
historiadora e professora da Universidade Nova de Lisboa, proferiu uma conferência com o título “A 
Revolução e o Nascimento do Estado Social na Educação”. Seguiu-se um jantar comemorativo, ao longo 
do qual foram interpretadas várias músicas de intervenção por um artista convidado – 24 abril.
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Eleições Corpos Gerentes SPM

Eleições para os Corpos Gerentes do SPM, triénio 2018/2021 – 17 maio.

Tomada de Posse Corpos Gerentes SPM

Tomada de Posse dos novos Corpos Gerentes do SPM, com a presença do Secretário-Geral da 
FENPROF, Mário Nogueira. Seguiu-se um jantar convívio – 4 junho.

Arraial dos Santos Populares

Arraial dos Santos Populares, com jantar convívio, que decorreu no bar do SPM – 29 junho.

Comemorações do Dia Mundial do Professor

O SPM assinalou o Dia Mundial do Professor com um almoço convívio no restaurante “Quinta Alegre”, 
no Estreito da Calheta. Houve ainda a oportunidade de uma visita ao Museu de Arte Contemporânea 
da Madeira, ao Jardim do Mar e ao Miradouro do Cabo Girão.

Visita ao Parque Ecológico do Funchal

Magusto, no Parque Ecológico do Funchal, na Casa do Barreiro. Além das castanhas assadas, o 
programa incluiu uma visita com acompanhamento por um técnico do Parque Ecológico e ainda a 
plantação de árvores com vista à reflorestação do Parque – 11 novembro 2018.

Festa de Natal para os filhos dos associados do SPM

Teve lugar na sede do SPM a Festa de Natal para os filhos dos associados. As atividades foram variadas: 
sessões Gymboree, peça de teatro, pequeno espetáculo com alunos do “Prestige Dance”, pintura facial, 
moldagem de balões, pipocas, insufláveis e matraquilhos, entre outras. No final, as crianças receberam 
o seu brinquedo – 8 dezembro 2018.

Formação Acreditada 

O Centro de Formação do SPM organizou e financiou 9 Ações de Formação acreditadas pelo CCPFC, 
que envolveram 227 docentes, num total de 194 horas de formação.

Formação Validada 

O Centro de Formação do SPM organizou 17 Ações de Formação e 1 Seminário validados pela DRE, 
para progressão na carreira, que envolveram 555 docentes, num total de 1033 horas.

Seminário

“ENCONTRO: Autonomia e Flexibilidade Curricular - Virtudes e Fragilidades”, que se realizou na sede 
do SPM, dinamizada pelos preletores Ana Cristina Duarte, Fátima Menezes, Fernanda Gouveia, Luís 
Timóteo Ferreira e Paulo Jorge Vitória, nos dias 23 e 24 de novembro de 2018 - 9 horas validadas pela 
DRE – 105 formandos selecionados.

Tertúlias / Workshops

O Centro de Formação do SPM organizou 3 Tertúlia e 5 Workshops, que envolveram cerca de 200 
docentes:
• Dia da Mulher + cocktail;
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• “Educação, mobiliário e materiais didáticos” – São Vicente;
• Tertúlia Casa Cultura Santa Cruz (Comemorações 40.º aniversário);
• Workshop “Guitarra Avançada – nível I” – 12/07/2018;
• Workshop “Meditação: Eu sou o Silêncio que habita em mim”, 2/3/2018;
• Workshop “Iniciação à Guitarra – nível I” – 11/07/2018;
• Workshop “O Músico Gestor – Música ao Vivo” – 11/7/2018;
• Workshop “Wikipédia – como utilizar esta fonte de informação com segurança” – 11/5/2018.

Ações em Tribunal / Providências Cautelares / Outras

• Interposição no Tribunal Administrativo Central do Funchal de cinco ações individuais de sócios do SPM.
• Interposição no Tribunal Administrativo Central do Funchal de seis ações judiciais:

• cinco ações o SPM em representação de sócios;
• uma ação individual de um sócio.

Participação em iniciativas de carácter político-sindical regional

• Reuniões do conselho regional da USAM;
• Participação nas comemorações do 1.º de Maio, Dia Internacional do Trabalhador, com uma 

concentração junto ao Largo da Assembleia Legislativa Regional com saída em manifestação em 
direção ao Jardim Municipal, onde houve várias intervenções sindicais a cargo da CGTP-IN e da 
USAM e animação musical – 1 maio.

Atividades Letivas, Culturais e Recreativas

Viagens

• Viagem ao Sul de Itália – 23 de maio a 1 de junho;
• Viagem ao Alto Alentejo e Estremadura Espanhola - 27 julho a 3 agosto.

Atividades Letivas

No Funchal: Artes Decorativas; Canto Coral; Círculo de Literatura; Danças do Mundo; Educação 
Postural; Ginástica de Manutenção; Hidroginástica; Informática, Inglês Coloquial e Pintura;
No Porto Santo: Ginástica de Manutenção.

Outras Atividades

• Festa de Encerramento das Atividades Letivas 2017/2018, que contou com a atuação de alguns 
alunos que frequentaram as atividades. Para terminar, um convívio/lanche partilhado no bar do 
SPM – 29 junho;

• Festa de Natal do Setor de Professores Aposentados do SPM, com a interpretação de cantos 
litúrgicos e canções de Natal, pelo Grupo Coral do SPM e leitura de poemas, pelas alunas do Círculo 
de Literatura. Seguiu-se um lanche convívio no bar do SPM – 13 dezembro.

Grupo Coral do SPM

Participação do Coro do SPM na Feira das Vontades, no largo da Restauração.

Outras Atividades

• Atividades promotoras de Saúde e Bem-estar: Pilates, Yoga, Danças Latinas e Africanas, Workshop 
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Decoração de bolachas de natal e Dança para Crianças – setembro a julho.
• Workshops: “Iniciação à Guitarra I”, “Guitarra Avançada I” e “O Músico Gestor: Música ao Vivo” -  11 

julho 3 participantes;
• Atividades viver com saúde: “Meditação Eu sou o silêncio que habita em mim” e “Sentis Laboratório 

Humano - corpo mente coração”, com a formadora Paula Rodrigues – 2 março;
• Concerto de Guitarra Clássica, pelo Maestro Francesco Luciani, que se realizou no auditório do SPM 

- 13 de julho;
• Organização de 3 fins de semana no Porto Santo, a preços apelativos e com inscrições abertas aos 

sócios e familiares diretos – 2 fins de semana em  junho 15 a 17 de junho e 22 a 24 junho e 1 fim de 
semana de 12 a 14 de outubro, com o total de 378 participantes;

• Organização de uma Sessão Especial no Circo Mundial, e Circo Dallas para os sócios, familiares, 
amigos e Comunidade Educativa, a preços especiais – 21 e 29 dezembro e 4 de janeiro 2019 
Funchal com 787 participantes - Circo Dallas 16 de dezembro e 5 de janeiro – Machico com 392 
participantes.

Iniciativas de carácter político-sindical nacionais

Secretariado Nacional - FENPROF ....................................................................................................................................13
Intersecretariado - FENPROF ............................................................................................................................................... 2
Conselho Nacional - FENPROF ............................................................................................................................................ 3
Reunião de Tesoureiros – FENPROF .................................................................................................................................. 2
Reunião de Gabinetes Jurídicos – FENPROF ................................................................................................................... 3
Reunião do Conselho de Jurisdição – FENPROF ............................................................................................................ 3 
Reunião do Departamento do Ensino Superior e Investigação ............................................................................... 1   
Reunião do Grupo de Trabalho dos Contratados......................................................................................................... 2
Conselho Nacional da CGTP ................................................................................................................................................ 3
Encontro Nacional de Ativistas Sindicais ......................................................................................................................... 2
Reunião do Departamento de Informação ..................................................................................................................... 1
Reuniões no Ministério da Educação ................................................................................................................................ 4
Reunião com o Ministério da Educação e Ciência ........................................................................................................ 2
Reunião da Comissão de Igualdade entre Homens e Mulheres .............................................................................. 1
Reunião da Comissão Permanente dos Aposentados / FENPROF .......................................................................... 2

Encontro Nacional Autonomia e Flexibilidade Curricular .......................................................................................... 1

Reuniões de Coordenação Nacional

Foram realizadas Reuniões de Coordenação Nacional dos Setores da Educação Pré-Escolar, do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico, do Ensino Particular e Cooperativo, da Educação Especial, do Ensino Superior, do 2.º 
e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário e do Setor dos Professores Aposentados.

Participação em Jornadas de Luta promovidas por várias entidades, a nível nacional

• Entrega da petição em defesa dos direitos dos docentes do ensino privado e cooperativo na 
Assembleia da República;

• Participação de dois dirigentes do SPM no Plenário Nacional de Quadros Sindicais, Dirigentes, 
Delegados e Ativistas, promovido pela FENPROF, na Associação de Comerciantes, Lisboa, onde 
foram apresentadas as estratégias de luta propostas para o ano letivo – 5 setembro;

• Seminários internacionais sobre o desgaste e envelhecimento da classe docente: 6 de julho e 19 de 
outubro.
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2019
Participação em iniciativas de caráter político sindical Regional/Nacional

Reuniões de Comissão Executiva do SPM .....................................................................................................................24
Reuniões de Direção ............................................................................................................................................................10
Reuniões da Comissão Pedagógica do Centro de Formação.................................................................................... 4
Reunião do Conselho Fiscal do SPM ................................................................................................................................. 2
Reuniões de Coordenação Regional ................................................................................................................................. 9
Assembleias Gerais de Delegados Sindicais ................................................................................................................... 4
Assembleias Gerais de sócios ............................................................................................................................................. 2
Reuniões – Revisão dos Estatutos do SPM ...................................................................................................................... 4
Reuniões para Eleição de Delegados ao 13.º Congresso da FENPROF .................................................................. 6
Plenários  Sindicais ...............................................................................................................................................................13
Reuniões com o Secretário Regional de Educação....................................................................................................... 3
Reuniões com Grupos Parlamentares e Partidos Políticos .....................................................................................16
Pareceres ................................................................................................................................................................................... 6
Reunião Conselho Regional da USAM .............................................................................................................................. 3
Visitas às escolas .................................................................................................................................................................106 
Atendimentos de associados e não associados feito por dirigentes e funcionários ................................. 1979
Reuniões de Conselho Nacional da FENPROF ............................................................................................................... 3
Reuniões de Secretariado Nacional ................................................................................................................................12
Reuniões do departamento de informação ................................................................................................................... 3
Outras reuniões a nível nacional......................................................................................................................................32

Conselho nacional da CGTP ................................................................................................................................................. 2

Luta Sindical Regional

• 15 de fevereiro de 2019, em frente à SRE - Concentração e Referendo Sobre Políticas e Medidas 
Educativas na RAM;

• 12 de março de 2019, entrega na ALR da Petição sobre as “ultrapassagens”, intitulada “Carreira 
Docente há só uma”;

• 1 de maio de 2019 – Manifestação do 1.º de Maio;  
• 8 de maio de 2019, realização de um Plenário, em frente à Vice-presidência do Governo Regional 

(Av. Zarco), “Pelo direito a um regime específico de aposentação para os docentes, já!” e “Pela 
adoção de medidas urgentes que combatam o desgaste profissional”;

• 16 de julho de 2019, concentração em frente à SRE, com aprovação de uma “Tomada de posição 
Carreira docente dignificada - ensino de qualidade”;

• 23 de outubro de 2019, concentração em frente à SRECT e entrega de um memorando, “Combate 
à precariedade docente”;

• 5 de dezembro de 2019, junto à Vice- presidência, a Age Summit.

Outras Atividades Político-sindicais

• 29 de maio de 2019 - Reunião com os Delegados Eleitos ao 13.º Congresso da FENPROF , pelas 
18h00, na Sede do SPM;

• 24 de julho de 2019 - Reunião com os/as Professores/as Aposentados em 2013;
• 17 de setembro de 2019 -  Reunião sector Aposentados - Eleição dos delegados sindicais -  

Auditório SPM;
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• 21 de novembro de 2019 -  Reunião para  preparação 13.º Congresso dos Professores da Madeira 
– “Haverá futuro para a educação sem renovação docente?”;

• 26 de novembro de 2019 -  RTP Madeira -  Distribuição do Tempo de Antena;
• 28 de dezembro de 2019 -  Emissão do Tempo de Antena.

Notas, comunicados e convites à comunicação social

• 15 de fevereiro de 2019 -  Referendo sobre políticas e medidas educativas da RAM – Avenida Arriaga;
• 8 de março de 2019 - Comemoração - Dia da Mulher - “Direito a trabalhar com a vida pessoal e 

profissional” - , Auditório SPM;
• 11 de março de 2019 – Plenário sobre o “Agravamento da situação dos docentes contratados e 

desempregados da RAM”;
• 12 de março de 2019 -  Comemoração do 41.º aniversário do SPM;
• 15 de março de 2019 - Concentração de Docentes Contratados e Desempregados da RAM, junto à SRE;
• 15 de março de 2019 - 2.ª Corrida/Marcha Regional de Professores;
• 15 de abril de 2019 - Carta Aberta ao SRE contra uma avaliação de desempenho que beneficie os 

docentes com cargos ou funções não docentes ;
• 24 de abril de 2019 -  Comemoração - “A Revolução dos Cravos”, na sede do SPM
• 25 de abril  de 2019 - Concentração de Docentes da RAM, -, Junto à Assembleia Legislativa 

Regional;
• 3 de maio de 2019 -  Conferência - 600 anos da Globalização “ Nós de cá, eles de lá”, na sede do 

SPM;
• 8 de maio de 2019 – Plenário/ concentração pela Pré Reforma / Aposentação - “Pela adoção de 

medidas urgentes que combatam o agravamento do desgaste profissional”.

Conferências de Imprensa

• 15 de fevereiro de 2019 - Intervenções Sindicais  e Concentração - Em frente à SRE;
• 12 de março  de 2019 - Sede do SPM - Apresentação da 2.ª Corrida;
• 7 de maio de 2019 - Recuperação do tempo de Serviço - Marta Caires – SIC;
• 24 de junho de 2019 - ano letivo em semestre – Sede do SPM;
• 16 de julho de 2019 - Plenário Sindical: As indefinições e as injustiças que continuam a afetar os 

docentes da RAM - Avenida Arriaga em frente à Secretaria Regional de Educação;
• 26 de setembro de 2019 - Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre, Câmara de Lobos;
• 5 de outubro de 2019 - Comemoração do dia do/a professor/a -  São Vicente;
• 16 de outubro de 2019 - Regularização de Vencimentos - Escola Profissional Francisco Fernandes;
• 23 de outubro de 2019 - Memorando «Combate à Precariedade Docente» - junto à SRE;
• 13 de novembro de 2019 -  Programa de Governo: “Os constrangimentos impostos à Progressão 

na Carreira dos Docentes da RAM e a irrelevância da Educação no programa do governo”, junto à SRE;
• 29 de novembro de 2019, SPM, Apresentação de petição com as questões relacionadas com o 

desgaste e envelhecimento;
• 5 de dezembro de 2019 - Age Summit – junto à SRE;
• 5 de dezembro de 2019 -  Situação dos docentes da EPHTM - Escola Profissional de Hotelaria e 

Turismo da Madeira.

Atividades culturais / comemorações

• 8 de março de 2019 - Sede do SPM - Dia da Mulher;
• 12 de março -  Sede do SPM - 41.º Aniversário do SPM;
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• 24 de abril de 2019 - Comemoração do 25 de Abril;
• 15 de maio de 2019 - Concerto Arco-íris musical, pelo Grupo Coral do Sindicato dos Professores da 

Madeira - Salão Nobre do Palácio de São Lourenço, 16-11-2019, Sede do SPM, Magusto;
• 30 de novembro de 2019 - Convívio de Natal dos Sócios do SPM - Mercado dos Lavradores;
• 7 de dezembro de 2019 - Festa de Natal filhos dos associados – sede do SPM.

Conferências

• 24 de abril de 2019 - “ O 25 de abril na Madeira-os primeiros dias da Liberdade, por Bernardo 
Martins” - Sede do SPM;

• 3 de maio de 2019 - “600 anos de Globalização nós de cá eles de lá”, pela Professora Doutora 
Cristina Trindade, na Sede do SPM.

Atividades do Centro de Formação

Formação Creditada 
O Centro de Formação do SPM organizou e financiou 23 Ações de Formação, que envolveram 520 
docentes, num total de 502 horas de formação.

Formação Validada 
O Centro de Formação do SPM organizou 26 Formações validados pela DRE, para progressão na 
carreira, que envolveram 550 docentes, num total de 418 horas.

Tertúlias/Workshops:

• Óleos essenciais – Workshop, que se realizou no dia 23 de fevereiro, das 09h30 às 11h30 com a 
formadora Ana Varanda Essential Oils;

• Tarde de poesia com a apresentação da obra, Identidade: Dos pensamentos aos dias, de José Nicolau 
e declamação de poemas por José Alberto Gonçalves, Ana Ferreira, José Nicolau e Santiago Nicolau, 
com acompanhamento musical de Mário André, que se realizou no dia 4 de março, pelas 15 horas;

• “Direito a Trabalhar com Vida Familiar e Profissional”, tertúlia moderada por Sandro Nóbrega, com 
a presença da Comissária da PSP, Angelina Ribeiro; da Presidente da Câmara da Ponta do Sol, Célia 
Pessegueiro e de Ester Vieira, professora e atriz, que se realizou no dia 8 de março;

• Workshops Nova era da Educação – Boas IDEA’S para por em prática, no dia 23 de março com o 
seguinte horário:
• Oficina 1 – Professores e Educadores (9h30 – 12h30);
• Oficina 2 – Pais, avós e comunidade (14h00 – 16h00);
• Oficina 3 – Psicólogos (17h00 – 19h00).

• O 25 de Abril na Madeira: os primeiros dias de Liberdade, conferência proferida pelo professor 
Bernardo Martins, cuja tese de mestrado versara sobre esta temática, que se realizou no dia 24 de abril;

• “A arte de bordar na ilha da Madeira”, Georgina Garrido, que se realizou no dia 25 de outubro, 
pelas 18h00;

• Apresentação da obra «A Poesia do meu Quotidiano», da professora Teresa Faria, que se realizou 
no dia 15 de novembro, pelas 17h30.

2020
Atividade Sindical Regional

Reuniões da Comissão Executiva .....................................................................................................................................20
Reuniões da Comissão Pedagógica do Centro de Formação.................................................................................... 4
Reunião do Conselho Fiscal do SPM ................................................................................................................................. 1
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Reuniões de Coordenação Regional dos Aposentados .............................................................................................. 5
Assembleias Gerais de Delegados Sindicais ................................................................................................................... 5
Reuniões de Revisão dos Estatutos do SPM ................................................................................................................... 6
Plenários  sindicais ................................................................................................................................................................. 5
Reuniões do Conselho Regional da USAM ...................................................................................................................... 8
Inquéritos realizados ............................................................................................................................................................. 8
Visitas às escolas ...................................................................................................................................................................82

Atendimentos de associados e não associados feito por dirigentes e funcionários ................................. 2056

Outro tipo de reuniões:

• 19 de fevereiro de 2020 - Reunião com o Vice-Presidente do Governo Regional - Dr. Pedro Calado 
- A urgência da tomada de medidas que combatam o desgaste e o envelhecimento dos docentes 
na Região Autónoma da Madeira (RAM), na sequência da petição “Pela Aprovação de Medidas que 
Combatam o Desgaste e o Envelhecimento dos Docentes na RAM”;

• 27 de outubro de 2020 - Reunião com o Vice-Presidente do Governo Regional - Dr. Pedro Calado - 
Conhecimento dos Avanços Pré-Reforma;

• 30 de outubro de 2020 - Palácio de São Lourenço - Reunião com o Representante da República - 
Entrega de voto de descontentamento;

• 2 de novembro de 2020 – Videoconferência – Reunião com o Vice-Presidente do Governo Regional 
- Dr. Pedro Calado - Conhecimento dos Avanços Pré-Reforma. 

Reuniões com o secretário regional de educação, ciência e tecnologia  
e com o diretor regional de administração escolar

• 4 de março de 2020 – SRECT - Reunião com o Secretário Regional de Educação, Ciência e 
Tecnologia - Entrega de Petição/Tomada de posição contra a existência de vagas;

• 20 de maio de 2020 – SRECT - Reunião com o Secretário Regional de Educação, Ciência e 
Tecnologia;

• 10 de julho - Reunião com o Diretor Regional de Administração Escolar - apresentação dos 
assuntos constantes no dossier entregue no dia 3 de julho, que contempla as múltiplas tomadas de 
posição do Sindicato dos Professores da Madeira, durantes os últimos quatro anos;

• 5 de agosto de 2020 – SRECT - Reunião com o Secretário Regional de Educação, Ciência e 
Tecnologia - Negociação coletiva obrigatória na adoção de medidas de segurança para o ano letivo 
2020/2021;

• 21 de outubro de 2020 – SRECT - Reunião com o Secretário Regional de Educação, Ciência e 
Tecnologia - Docentes revoltados com alterações nos horários/intervalos/Ofício circular 45/2020

• 11 de novembro de 2020 – SRECT – Reunião com o Secretário Regional de Educação, Ciência e 
Tecnologia – Vários assuntos; 

Atividadade na ALRAM e reuniões com grupos parlamentares e partidos políticos

• 18 e 19 de maio de 2020 - ALRAM – videoconferência - Reuniões com Grupos Parlamentares e 
Partidos Políticos - Reunião com a 6.ª Comissão;

• 19 de maio de 2020 -ALRAM  - Audição Parlamentar da 6.ª Comissão - Auscultação sobre petição de 
combate ao desgaste e envelhecimento docente;

• 3 de julho de 2020 – ALRAM – PCP – Análise da Situação Laboral na Região;
• 18 de julho de 2020 – ALRAM– Iniciativa do PCP - Jornadas Legislativas - Problemas Laborais 

Impactos da Pandemia;
• 22 de outubro de 2020 – Sede do CDS - Por uma ALRAM aberta e ao serviço dos cidadãos;
• 23 de outubro de 2020 – Sede do SPM - Por uma ALRAM aberta e ao serviço dos cidadãos;
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• 23 de outubro de 2020 – Sede do SPM - PCP - Por uma ALRAM aberta e ao serviço dos cidadãos;
• 27 de outubro de 2020 – Sede do PSD - Por uma ALRAM aberta e ao serviço dos cidadãos;
• 27 de outubro de 2020 – Sede do PS - Por uma ALRAM aberta e ao serviço dos cidadãos.

Pareceres

• 20 de maio de 2020 - SRECT - parecer à proposta do decreto legislativo  regional que adapta à 
Região Autónoma da Madeira os regimes constantes do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, 
alterado pela Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro, e do Decreto- Lei n.º 55/2018, de 6 de julho;

• 16 de junho de 2020 - 6.ª comissão - parecer à proposta de Decreto Legislativo Regional que 
adapta à Região Autónoma da Madeira os regimes constantes do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 
de julho, alterado pela Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro, e do Decreto- Lei n.º 55/2018, de 6 de 
julho;

• 8 de julho de 2020- Parecer do SPM sobre o Projeto de Decreto Legislativo Regional do JPP que 
“Procede à quarta alteração do decreto legislativo regional n.º 6/2008/M, de 25 de fevereiro, que 
aprovou o estatuto da carreira docente da Região Autónoma da Madeira”;

• 22 de julho de 2020 - Calendário Escolar 2020/2021;
• 5 de novembro de 2020 - Parecer sobre o “Manual de Apoio à Prática Inclusiva”;
• 10 de dezembro de 2020 - Parecer sobre o ORAM para o ano 2021. 

Luta Sindical Regional

• 4 de março de 2020 – Junto à SRECT - Plenário Sindical - Reconquistando Direitos: Contra a 
existência de vagas;

• 3 de julho de 2020 – Junto da DRAE – Iniciativa do SPM – Contratados, mas não esquecidos;
• 28 de outubro de 2020 – Concentração no ALRAM – Buzinão “Por uma ALRAM aberta e ao serviço 

dos cidadãos”;
• 10 de novembro de 2020 – ALRAM e ao Representante da República – Entrega da carta 

reivindicativa saída do congresso da USAM. 

Gabinete jurídico/ações

O Gabinete Jurídico continuou a tratar vários processos em representação dos associados, bem como 
de processos individuais.

Outros eventos

• 20 de setembro de 2020 - Madeira Tecnopolo – Convite - XIX Congresso do PS;
• 2 de novembro de 2020 – Fórum de Machico - Jornadas da Madeira 2020 - Jornadas da Madeira – 

Educação;
• 25 de novembro de 2020 - RTP - Madeira - Reunião Direito de Antena - Direito de Antena. 

Conferências de Imprensa

• 4 de fevereiro de 2020  – junto à ALRAM – entrega da “Petição pela aprovação de medidas que 
combatam o desgaste e o envelhecimento dos docentes”;

• 19 de fevereiro de 2020 – junto à vice-Presidência do Governo Regional da Madeira - “Pela 
Aprovação de Medidas que Combatam o Desgaste e o Envelhecimento dos Docentes na RAM”;

• 4 de março de 2020  – junto à SRECT, após plenário sindical – “Contra todas as formas de bloqueio 
à progressão na carreira docente, implementadas pela tutela”;

• 4 de março de 2020 – auditório SPM – “Apresentação da 3.ª corrida do professor”;
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• 19 de maio de 2020  – junto à ALRAM -  após a audição parlamentar na 6.ª Comissão - “Petição pela 
aprovação de medidas que combatam o desgaste e o envelhecimento dos docentes na RAM”;

• 20 de maio de 2020 – junto à SRECT, após a reunião com o Senhor Secretário Regional da 
Educação - “As condições em que se fará o regresso às atividades letivas presenciais de alguns 
níveis de educação a 1 de junho”;

• 27 de maio de 2020 – Sede do Sindicato dos Professores da Madeira – conclusões do Inquérito 
“Dificuldades do ensino/educação à distância, em tempo de isolamento social”;

• 28 de maio de 2020 – no auditório da Sede do Sindicato dos Professores da Madeira, “Condições 
em que se realizará a reabertura das atividades presenciais nas creches e jardins de infância da 
RAM, nomeadamente a inexistência opções para os profissionais com filhos menores de 12 anos 
que frequentam o ensino básico”;

• 24 de junho de 2020 – junto à SRECT , após plenário sindical - “Reduções iguais para carreira igual – 
justiça para os professores do 1.º ciclo e educadores de infância”;

• 3 de julho de 2020 – Junto à DRAE - Entrega ao DRAE das tomadas de posição do SPM em defesa 
dos docentes contratados e desempregados;

• 5 de agosto de 2020 – junto à SRECT, após reunião com o Secretário Regional de Educação Ciência 
e Tecnologia – “Medidas a adotar pela tutela, na sequência do atual contexto pandémico, a fim de 
que o ano letivo 2020/2021 possa decorrer em segurança”;

• 17 de setembro de 2020 – Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco – Abertura do Ano Letivo;
• 11 de novembro de 2020 – Junto à SRECT – “Negociação sobre questões profissionais relevantes, 

cuja resolução é essencial para ultrapassar alguns constrangimentos que afetam os docentes e a 
Educação da RAM”. 

Comunicados de imprensa

• 2 de maio de 2020 – Divulgação do curso em parceria com a universidade aberta “Docência Digital 
em rede”;

• 30 de maio de 2020 – resposta ao jornalista Mário Gouveia, na sequência de afirmações 
difamatórias sobre os professores em geral e o SPM em particular.

Participação em iniciativas de caráter político Sindical Nacional

Reuniões de Conselho Nacional da FENPROF ............................................................................................................... 2
Reuniões de Secretariado Nacional ................................................................................................................................11
Reuniões do departamento de informação ................................................................................................................... 6
Reuniões de tesoureiros da FENPROF .............................................................................................................................. 3
Reuniões do departamento do ensino superior e investigação da FENPROF ..................................................... 1
Reuniões do grupo de formação da FENPROF .............................................................................................................. 3
Reuniões de gabinetes jurídicos da FENPROF ............................................................................................................... 4
Outro tipo .................................................................................................................................................................................. 4
Outras reuniões a nível nacional......................................................................................................................................15

Atividades da CGTP ................................................................................................................................................................. 5

Atividades culturais / comemorações

• 25 de Abril - participação na atividade dinamizada pela FENPROF;
• 1.º de Maio - participação iniciativa USAM; 
• 5 de outubro - presencial e videoconferência - Dia Mundial do Professor; 
• 21 de dezembro - Concerto de Natal Direção do SPM;
• 21 de dezembro - Concerto de Natal Sócios do SPM;
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Outras atividades lúdico-recreativas

Viagens de Catamarã – 4

Comunicação e informação 

• #proficaemcasa - 25 publicações.
• Revista do PROF - 1 publicação.
• Artigos JF;
• Publicações no Diário de Notícias - 12 artigos de opinião;
• Minuto sindical - 5 vídeos.

Atividades do Centro de Formação

Formação creditada 
O Centro de Formação do SPM organizou e financiou 23 Ações de Formação, que envolveram 811 
docentes, num total de 441 horas de formação.
Formação validada 
O Centro de Formação do SPM organizou 27 Formações validados pela DRE, para progressão na 
carreira, que envolveram 461 docentes, num total de 387 horas.

Conferências:

• 24 de abril de 2020 – Online – 1.ª Conferência – “Que segurança no ensino à distância” ;
• 5 de maio de 2020 – Online - 2.ª Conferência - desafios do ensino à distância – “Eu Quero! Eu Posso! 

Eu Consigo! ;
• 16 de junho de 2020 – Online – 3.ª Conferência – desafios do ensino à distância – “(Re)aprender a 

viver na incerteza, para (re)construir o nosso bem-estar”.

Tertúlia  literária:

• 15 de janeiro de 2020 - “A Luta e as Letras: testemunhos de uma vida” – homenagem à professora 
Conceição Pereira.

2021
Atividade Sindical Regional

Reuniões da Comissão Executiva .....................................................................................................................................27
Reuniões de Direção ............................................................................................................................................................11
Reuniões da Comissão Pedagógica do Centro de Formação.................................................................................... 3
Reunião do Conselho Fiscal do SPM ................................................................................................................................. 2
Reuniões de coordenação Regional dos Aposentados ............................................................................................... 4
Reuniões de coordenação Regional do 1.º CEB ............................................................................................................. 1
Reuniões de coordenação Regional do Pré-escolar ..................................................................................................... 1
Assembleias gerais de Delegados sindicais .................................................................................................................... 5
Plenários  sindicais ................................................................................................................................................................. 5
Reuniões do Secretariado Regional da USAM .............................................................................................................15
Reuniões do Conselho Regional da USAM ....................................................................................................................12
Plenário de sindicato filiados USAM ................................................................................................................................ )1
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Participação em programas da RTP-M ............................................................................................................................. 2
Visitas às escolas ...................................................................................................................................................................82
Inquéritos realizados ............................................................................................................................................................. 8
Atendimentos de associados e não associados feito por dirigentes e funcionários ................................. 1951 

Reuniões com o Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia  
e com o Diretor Regional de Administração Escolar

• 9 de março de 2021 – SRECT - Reunião com o Secretário Regional de Educação, Ciência e 
Tecnologia – Processos Negociais: Redução da componente letiva para educadores de infância e 
professores do 1.º ciclo e Vinculação dos docentes contratados;

• 23 de julho de 2021 – SRECT - Reunião com o Secretário Regional de Educação, Ciência e 
Tecnologia – Balanço do Ano Letivo/preparação do próximo;

• 23 de novembro de 2021 - Reunião com o Secretário Regional de Educação - processo negocial das 
reduções do 1.º ciclo e pré-escolar; vinculação dos docentes contratados; combate ao desgaste e 
ao envelhecimento dos docentes; horários letivos da educação especial, da educação pré-escolar e 
do 1.º ciclo, dos 2.º, 3.º ciclos e secundário; processo das ultrapassagens; avaliação docente; tabelas 
remuneratórias e as condições de trabalho das escolas particulares e IPSS.

Outro tipo de reuniões:

• 16 de junho de 2021 – Videoconferência - Reunião com o Vice-reitor da Universidade Aberta, 
Professor Domingos Caeiro e com o responsável pela delegação na Madeira, Dr. Carlos Barradas.

Pareceres

• 23 de fevereiro de 2021 – SRECT – Parecer à Proposta de Despacho Conjunto que fixa as quotas de 
acesso dos docentes, aos 5.º e 7.º escalões da carreira docente;

• 3 de março de 2021 – SRECT – Parecer à Proposta para a 2.ª alteração do Decreto Legislativo Regional 
n.º 28/2016/M, de 15 de julho que regula o regime jurídico dos concursos […];

• 31 de março 2021 - 6.ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Desporto e Cultura - 
Parecer à Proposta para a 2.ª alteração do Decreto Legislativo Regional n.º 28/2016/M, de 15 de julho 
que regula o regime jurídico dos concursos […];

• 21 de julho de 2021 - SRECT – Parecer sobre a Proposta de calendário escolar para 2021/2022;
• 10 de novembro 2021 - aplicação da Portaria n.º 114/96, de 20 de julho, alterada pelo art. 1.º da 

Portaria n.º 11-B/99, de 26 de janeiro, ambas emitidas pelo Secretário Regional da Educação;
• 10 de dezembro de 2021 –  2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e 

Turismo - Parecer sobre Proposta do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2022.

Luta sindical regional

• 5 de março de 2021 – junto à ALRAM – participação na apresentação da “Semana da Igualdade” e 
conferência de imprensa da Comissão da Igualdade Mulheres e Homens (CIMH);

• 8 de março de 2021 – participação na concentração junto ao centro comercial La Vie e conferência 
de imprensa “Contra o assédio moral” da CIMH;

• 9 de março de 2021 – junto ao centro comercial Anadia – participação na iniciativa do CESP - 
concentração e conferência de imprensa;

• 11 de março de 2021 – junto à Secretaria da Inclusão – Iniciativa CESP/USAM – conferência de imprensa;
• 22 de abril de 2021 - junto à ALRAM, concentração da USAM, seguida de conferência de imprensa;
• 1 de maio de 2021 – 1.º de Maio - Dia Internacional do Trabalhador – participação na concentração 

junto à Assembleia Legislativa da Madeira, seguida de marcha até ao Jardim Municipal (organização 
da USAM);
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• 27 de agosto de 2021, junto ao Instituto Regional de Emprego da Madeira, CONFERÊNCIA DE 
IMPRENSA, “PELO DIREITO AO EMPREGO COM QUALIDADE” (organização da USAM);

• 9 de setembro de 2021, junto à SRECT, Entrega da Tomada de Posição sobre os horários dos 
Grupos de recrutamento 100EE e 110EE.

Gabinete jurídico/ações

O Gabinete Jurídico continuou a tratar vários processos em representação dos associados, bem como 
de processos individuais.

Atividades sindicais externas

• 25 de março de 2021, junto ao Centro de Emprego, Concentração no âmbito das comemorações 
do Dia Nacional de Luta dos Jovens Trabalhadores;

• 15 de abril de 2021, USAM, Departamento da Igualdade;
• 5 de novembro de 2021, auditório do Sindicato da Hotelaria da Madeira, Encontro Regional sobre 

Ação Reivindicativa e Contratação Coletiva.

Outros eventos

• 7 de abril de 2021, online, debate Novas experiências pedagógicas para o aluno do século XXI;
• 8 de abril de 2021, visita à Escola Francisco Franco para assinalar o Regresso do Ensino Secundário 

ao ensino presencial;
• Acompanhamento do processo de vacinação dos profissionais de Educação, no Centro 

Regional de Vacinação (Tecnopólo); 
• 3 de maio de 2021, Webinar A Vacinação contra a COVID - 19: A verdade por detrás da desinformação 

com o Dr. José Aranda da Silva e o Dr. Pedro Ramos, Secretário Regional da Saúde;
• 19 de maio de 2021, Videoconferência Acompanhamento à distância dos trabalhos da 8.ª 

Comissão Parlamentar. 

Conferências de imprensa

• 9 de março, 12h30 – junto à SRECT – após reunião com SRECT
• 8 de abril de 2021, Francisco Franco, regresso às atividades presenciais;
• 13 de julho de 2021, junto à SRECT, balanço do ano letivo;
• 9 de setembro de 2021, junto à SRECT, horários da Educação Especial;
• 17 de setembro de 2021, Bartolomeu Perestrelo, Abertura do Ano Letivo;
• 19 de outubro 2021, em frente à Escola Secundária Francisco Franco 

• apresentação do Inquérito sobre a falta de professores na RAM; 
• lançamento da Campanha A Escola Precisa dos Professores Contratados - Vinculação, já!;

• 20 de outubro de 2021, junto à SRECT, Entrega das Resoluções dos Encontros do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico E da Educação Pré-Escolar.

Convites

• 3 de maio de 2021, convite para o webinar sobre a vacinação contra a COVID-19;
• 16 de março de 2021, apresentação da Lista A candidata à direção do SPM
• 19 de maio de 2021, tomada de posse dos corpos gerentes;
• 15 e 16 de outubro de 2021, encontro do 1.º ciclo;
• 29 e 30 de outubro de 2021, encontro da educação pré-escolar.
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Participação em iniciativas de caráter Político-Sindical Nacional

Reuniões do Conselho Nacional da FENPROF ............................................................................................................... 2
Reuniões do Secretariado Nacional ................................................................................................................................15
Reuniões do departamento de informação ................................................................................................................... 4
Reuniões de tesoureiros da FENPROF .............................................................................................................................. 2
Reuniões da coordenação da educação Pré-escolar ................................................................................................... 5
Reuniões da coordenação do 1.º CEB ............................................................................................................................... 8
Reuniões da coordenação ensino Particular e Cooperativo ..................................................................................... 3
Reuniões da coordenação de Aposentados ................................................................................................................... 3
Reuniões da coordenação da Educação Especial ......................................................................................................... 2
Reuniões do grupo de formação da FENPROF .............................................................................................................. 1
Reuniões do conselho de jurisdição FENPROF .............................................................................................................. 1
Outras reuniões a nível nacional (negociação me, precariedade, regalias sociais,  
educação inclusiva, COC,…) .................................................................................................................................................. 8
Encontro Nacional do 1.º ciclo ............................................................................................................................................ 1
Conferência educação de infância para todos: compromisso com o futuro ....................................................... 1
3.ª Corrida Nacional do Professor e da Educação, Lisboa, 23 de outubro de 2021
Conselhos nacionais CGTP (online) ................................................................................................................................... 5 

Atividades da CGTP
 

Plenário de sindicatos
28 de janeiro de 2021, Reunião online, vários assuntos;
CIMH 
2 de junho de 2021, Lisboa, 8.ª Conferência Nacional da Comissão para a Igualdade entre Mulheres e 
Homens.
Outros
Encontro Sindical | 7 de outubro | 10h00 | Aula Magna

Atividades culturais / comemorações

• 12 de março de 2021, online, 43.º Aniversário do SPM e Comemorações do Dia da Mulher;
• 24 de abril - online, Revolução dos Cravos “Voar sobre a Liberdade”;
• 1.º de maio - participação na iniciativa da USAM ;
• 23 de detembro de 2021 - Apresentação do Livro “Aprender a Ler”, Inês Ferraz, sede do SPM;
• 5 de outubro - Dia Mundial do Professor – visita guiada na zona velha do Funchal, intervenção 

sindical, cocktail, recital de piano e voz, seguido de almoço; 
• 14 de dezembro de 2021 - Apresentação do Livro “Se não tivesse sido assim…”, António Trancoso, 

sede do SPM;
• 21 de dezembro - Concerto de Natal do SPM, Facebook.

Outras atividades lúdico-recreativas

Viagens de Catamarã ............................................................................................................................................. 2
Viagem ao Cais do Sardinha ................................................................................................................................. 1
Viagens ao Porto Santo ......................................................................................................................................... 5
Magusto SPM, 13 novembro de 2021
Jantar de Natal Porto Santo, 30 de novembro de 2021
Jantares de Natal, 3 e 4 de dezembro de 2021
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Festa de Natal dos filhos dos sócios do SPM, 11 de dezembro de 2021
Festa de Natal do Departamento dos Professores Aposentados, 14 de dezembro de 2021

Circo Dallas e Mundial, 6 sessões, dezembro de 2021

Atividades do Centro de Formação

Formação creditada 
O Centro de Formação do SPM organizou e financiou 27 Ações de Formação, que envolveram 463 
docentes, num total de 489 horas de formação.
Formação validada 
O Centro de Formação do SPM organizou 27 Ações de Formação validadas pela DRE, para progressão 
na carreira, que envolveram 475 docentes, num total de 405 horas.

Seminário

• “Encontro 1.ºCEB: pensar (n)o presente e perspetivar o futuro. Dinâmicas de mudança face 
à nova realidade”, formação realizada na sede do SPM, dinamizada pelos formadores Adérita 
Cristina Fernandes, Ana Graça Capelo, Carlos Alberto Neto, Conceição da Cunha Liquito, Inês 
Patrícia Ferraz, Maria Dalila Jarimba, Tânia Filipa Fernandes, nos dias 15 e 16 de outubro de 2021 – 
13 horas – 69 formandos selecionados.

• “Encontro de Educação de Infância: (Re)pensar a Educação de Infância”, formação realizada na 
sede do SPM, dinamizada pelos formadores Ana Isabel Alves, Inês Patrícia Ferraz, Maria Gabriela 
Portugal, Maria Lucinda Gabriel, Sandra Sofia Almeida, Tânia Filipa Fernandes, Tatiana Geydeko, 
nos dias 29 e 30 de outubro de 2021 – 13 horas – 57 formandos selecionados.

Salvado Sampaio

• 7 de abril de 2021, online, Debate - “Novas experiências pedagógicas para o aluno só século XXI”; 
(formação).

2022
Atividade Sindical Regional

Reuniões da Comissão Executiva ....................................................................................................................................... 1
Reuniões de Direção .............................................................................................................................................................. 7
Reuniões da Comissão Pedagógica do Centro de Formação.................................................................................... 2
Reunião do Conselho Fiscal do SPM ................................................................................................................................. 1
Reuniões de Coordenação Regional dos Aposentados 1
Reuniões de Coordenação Regional do 1.º CEB ............................................................................................................ 1
Reuniões de Coordenação Regional do Pré-escolar .................................................................................................... 1
Assembleias Gerais de Delegados Sindicais ................................................................................................................... 5
Plenários sindicais .................................................................................................................................................................12
Reuniões do Secretariado Regional da USAM .............................................................................................................10
Reuniões do Conselho Regional da USAM ...................................................................................................................... 7
Inquéritos realizados ............................................................................................................................................................. 8
Atendimentos de associados e não associados feito por dirigentes e funcionários ................................. 2145
 
Reuniões com o Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia  
e com o Diretor Regional de Administração Escolar

•	 25 de fevereiro de 2022 – SRE - Entrega de dois requerimentos Negociação – “Acesso aos 5.º e 
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7.º escalões da Carreira Docente” e “Pela aplicação da estrutura da carreira docente a todos os 
professores e educadores, independentemente da data de vinculação” – Marcha dos Prisioneiros;

•	 29 de abril de 2022 – Pedido de reunião urgente para abordar as matérias e os pedidos de 
negociação formulado em oficio anteriores;

•	 9 de agosto de 2022 –  Balanço do ano lectivo 2021-2022.

Outro tipo de reuniões:

•	 10 de março de 2022 – Reunião com  Universidade Madeira, Dr.ª Dora Aguin 

Pareceres

•	 26 de janeiro de 2022– SRECT – Parecer da Proposta de Despacho Conjunto que fixa as quotas de 
acesso dos docentes aos 5.º e 7.º escalões da respectiva carreira,

•	 30 de março de 2022 – Parecer da Proposta de portaria que procede à reestruturação da rede 
escolar – ano escolar 2022/2023;

•	 30 de março de 2022 – Parecer  de extinção da Escola Básica dos 2.º e 3.º CEB Cónego João Jacinto 
Gonçalves Andrade – Campanário

•	 29 de julho de 2022 – Parecer Calendário Escolar;

Luta Sindical Regional

•	 25 de fevereiro de 2022 
• ALRAM – Entrega do requerimento com o “Pedido para alteração do ECD-RAM”, integrado na 

Marcha dos Prisioneiros;
• Percurso : ALRAM até SRE com a “ Marcha dos Prisioneiros da Carreira Docente a 2 velocidades”;

•	 25 de abril de 2022 - Concentração Reivindicativa, 25 de Abril junto ALRAM, por “Um novo 25 de 
Abril para a educação”;

•	 6 de setembro de 2022- Manifestação Aviso Alerta Amarelo Carreira Docente (A3-CD). 

Gabinete jurídico/ações

O Gabinete Jurídico continuou a tratar vários processos em representação dos associados, bem como 
de processos individuais.

Plenário de Sindicatos Filiados (USAM)

•	 30 de setembro de 2022 – Manifestação, com concentração, junto à Casa Sindical da Madeira “ 
Aumento Geral dos Salários e Pensões”.

Atividades sindicais externas

•	 7 de março de 2022 Comemoração da semana da igualdade de 7 a 11 de março:
• ação de contacto com as trabalhadoras; declarações à imprensa, no “La Vie” Shopping;
• arruada com concentração pelas 10h na Placa Central da Avenida Arriaga (em frente á Loja do 

Cidadão).
•	 31 de março de 2022 – concentração “Dia Mundial da Juventude Trabalhadora”, USAM
•	 1 de maio 2022 – manifestação do 1.º Maio– Concentração junto á ALRAM
 
Participação em programa da RTP-M

•	 31 de agosto de 2022, tema da semana;
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Conferências 

•	 7 de março de 2022 – Comemoração do Dia Internacional da Mulher – Tertúlia com a Jornalista 
madeirense Celina Faria. Auditório do SPM

•	 17 de março de 2022 – Tertúlia: “ Desorientar o futuro: a caminho da igualdade, contra a violência 
Online a partir do SPM.

•	 6 de maio de 2022 – Sessão de abertura do VII Seminário da Educação : Pedagogia das Emoções: 
Visões práticas da Educação – Museu de Imprensa de Câmara de Lobos

•	 30 de maio de 2022 – Seminário de Empreendedorismo e Cidadania, intitulado “Mostra escolas 
felizes”. Teatro Baltazar Dias

•	 4 de Julho de 2022 – Tertúlia Literária: “ Há Conversa”, entre Sandro Nóbrega, nosso dirigente e 
Violante Saramago Matos. – Auditório SPM

Conferências de imprensa

•	 1 de fevereiro de 2022 - esta conferência de imprensa  surge na sequência das declarações 
do Secretário de Educação, Ciência e Tecnologia sobre a progressão dos docentes aos 5.º e 7.º 
escalões, pois, contrariamente ao que foi divulgado na comunicação social, os docentes continuam 
a ficar sujeitos a quotas no acesso a estes escalões.

•	 25 de fevereiro - Marcha dos Prisioneiros da Carreira Docente e Contra Carreira a Duas 
Velocidades - Estaremos disponíveis para prestar declarações à comunicação social.

•	 25 de abril - Concentração de docentes, junto à Assembleia Legislativa Regional, “Um novo 25 de 
Abril, para a Educação».

•	 6 de setembro - Iniciativa de luta “Aviso de Alerta Amarelo, carreira docente (A3-CD)”.
•	 16 de setembro - Junto à Escola 123/PE dos Louros, Abertura do ano lectivo 2022-2023 - “Só 

defendendo a Educação podemos salvar o futuro”

Convites

•	 7 de fevereiro de 2022, no auditório da sua sede, a apresentação do livro “A Escola é uma Seca”, 
pelo próprio autor, o nosso colega e sócio André Escórcio.

•	 4 de julho de 2022, “Há conversa», na sede do Sindicato dos Professores da Madeira, com a 
presença de Violante Saramago Matos e Sandro Nóbrega.

Participação em iniciativas de caráter Político-Sindical Nacional

Reuniões do Conselho Nacional da FENPROF ............................................................................................................... 2
Reuniões do Secretariado Nacional ................................................................................................................................10
Reuniões do departamento de informação ................................................................................................................... 2
Reuniões de tesoureiros da FENPROF .............................................................................................................................. 2
Reuniões da coordenação da Educação Pré-escolar ................................................................................................... 7
Reuniões da coordenação do 1.º CEB ............................................................................................................................... 5
Reuniões da coordenação Ensino Particular e Cooperativo ..................................................................................... 2
Reuniões da coordenação de Aposentados ................................................................................................................... 2
Reuniões da coordenação da Educação Especial ......................................................................................................... 3
Reuniões do grupo de formação da FENPROF .............................................................................................................. 1
Reuniões do conselho de jurisdição FENPROF .............................................................................................................. 1
Outras reuniões a nível nacional (negociação me, precariedade, regalias sociais,  
educação inclusiva, COC,…) .................................................................................................................................................. 3
Encontro nacional do 1.º ciclo ............................................................................................................................................. 1
Conferência educação de infância para todos: compromisso com o futuro ....................................................... 1
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Conselhos nacionais CGTP ................................................................................................................................................... 5

•	 15 de julho de 2022 – Marcha seguida de reunião Ministro, Lisboa, - Jardim da Estrela ao Ministério 
da Educação.

•	 13 de maio de 2022 – 14.º Congresso Nacional dos Professores sob o lema: “ A Educação não pode 
esperar! Combater desigualdades. Valorizar a Educação”.

•	 22 de outubro de 2022 – 3.ª Corrida Nacional do Professor e da Educação, Lisboa.

Atividades culturais / comemorações

•	 7 de fevereiro de 2022 – Apresentação do livro “A Escola é uma seca”, André Escórcio, sede 
Sindicato;

•	 7 de março de 2022 – Celebração do dia internacional da Mulher. Tertúlia: A mulher na rádio, com 
a contadora de histórias Celina Faria; 

•	 12 de março de 2022 – 44.º Aniversário do SPM – Estreia Pública do Hino do SPM – Hotel Vida Mar;
•	 13 de março de 2022 – Evento solidário para a angariação de fundos ao povo Ucraniano – Unidos 

pela Paz;
•	 25 de março de 2022 – Semana da saúde de 23 a 25 de março – sede do SPM;
•	 17 de março de 2022 – Tertúlia - «Desorientar o futuro: a caminho da igualdade, contra a violência» 

- Júlia Caré, Madalena Nunes, Paula Lage, online;
•	 24 de abril de 2022 – Jantar comemorativo do 48.º aniversário do 25 de Abril – SPM;
•	 30 de junho de 2022 – Arraial - Santos Populares;
•	 4 de outubro de 2022 – Comemorações do Dia Mundial do Professor - Restaurante Porto Santa 

Maria (Zona velha);
•	 5 de outubro de 2022 – 3.ª Corrida/Marcha Regional do Professor.

Outras atividades lúdico-recreativas

Viagens de Catamarã ............................................................................................................................................................. 2
Viagens ao Porto Santo ......................................................................................................................................................... 5
Viagem aos Picos da Europa ................................................................................................................................................ 1
Viagem Albânia ........................................................................................................................................................................ 1

Atividades do Centro de Formação

Formação Creditada
O Centro de Formação do SPM organizou e financiou 27 Ações de Formação, que envolveram 481 
docentes, num total de 441 horas de formação.

Formação Validada
O Centro de Formação do SPM organizou 24 Ações de Formação validadas pela DRE, para progressão 
na carreira, que envolveram 424 docentes, num total de 364 horas.
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