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Excelentíssimos Senhores:  

Presidente do Governo Regional da Madeira 

Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira 
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Direção do Conservatório, Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode 

 
 
 

PRÉ-AVISO DE GREVE 
POR TEMPO INDETERMINADO 

ÀS AVALIAÇÕES E PROVAS DE FINAL DE ANO LETIVO 
 

 
 

INÍCIO ÀS ZERO HORAS DO DIA 13 DE JUNHO  
 

 
 

Pela efetiva integração dos professores do CEPAM no ECD-RAM 
 

 

Há cerca de dois anos, iniciou-se um processo negocial entre a Secretaria Regional de Educação (SRE) 

e o Sindicato dos Professores da Madeira (SPM), em representação dos seus sócios, com vista à integração 

no Estatuto da Carreira Docente dos professores do Conservatório – Escola Profissional das Artes da 

Madeira – Eng.º Luiz Peter Clode (CEPAM) que, à data, possuíam vínculo laboral privado. Nessa altura, o 

SPM apresentou uma proposta em que discriminava as várias situações profissionais daqueles professores 

e a posição que deveriam passar a ocupar na carreira definida no Estatuto da Carreira Docente da Região 

Autónoma da Madeira (ECD-RAM). Apesar dos grandes elogios tecidos pelos responsáveis da SRE ao rigor 

da proposta apresentada, ela veio a ser totalmente ignorada em todas as propostas apresentadas 

posteriormente pela SRE. O caminho seguido, então, pela SRE levou o SPM a recorrer aos tribunais com 

duas ações (uma no Tribunal Administrativo e outra no Tribunal de Trabalho). De seguida, face às 

garantias, por um lado, dadas pela SRE de atender às justas reivindicações dos professores e, por outro, 

perante a recusa da mesma SRE negociar enquanto se mantivessem aquelas ações em tribunal, 
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resolveram os professores aceitar um acordo de transação no Tribunal de Trabalho e de suspensão no 

Tribunal Administrativo. Desta forma, deram um sinal claro de que estavam de boa-fé e que confiavam 

nas palavras dos responsáveis da SRE. Infelizmente, o que se seguiu provou que a confiança dos 

professores era infundada, como ficou bem claro com a aprovação na Assembleia Legislativa Regional do 

Decreto Legislativo Regional n.º 29/2017/M, de 31 de julho de 2017, que, ao contrário do que diz a SRE, 

nada clarificou quanto à integração efetiva dos professores com contratação privada no Estatuto da 

Carreira Docente da RAM. Durante meses, nada mais de relevante se passou, limitando-se os responsáveis 

da SRE e da direção do CEPAM a reafirmar que os professores do CEPAM se encontram numa situação 

igual à dos restantes colegas do ensino público da RAM. No entanto, tais afirmações podem ser facilmente 

desmentidas, bastando para tal verificar as referências à Tabela Remuneratória Única (TRU) em muitos 

dos registos biográficos. Em fevereiro deste ano, a apresentação da “Proposta de portaria que 

regulamenta o reposicionamento no escalão dos docentes com tempo de serviço prestado antes do 

ingresso na referida carreira, nos termos do n.º 3 do artigo 39.º e do n.º 1 do artigo 110.º do Estatuto da 

Carreira Docente da Região Autónoma da Madeira” voltou a lembrar aos professores do CEPAM que 

aquelas palavras de suposta igualdade profissional não passam de mera estratégia política para os distrair 

da discriminação de que continuam a ser vítimas em termos profissionais e desmobilizá-los da luta, que 

sempre mostraram encarar como a única forma de reporem a justiça. Na verdade, aquela proposta de 

portaria volta a discriminar, sem qualquer justificação, os professores do CEPAM, ao prever uma 

disposição transitória exclusiva para a sua situação em que se exige que “Os docentes […] que se 

encontrem em posição remuneratória automaticamente criada ao abrigo do n.º 2 do artigo 104.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e que possuam tempo de serviço que lhes confirma [sic] o direito a um 

posicionamento em escalão superior, são posicionados provisoriamente no escalão mais elevado da 

posição intermédia em que se encontram, durante um ano, antes da aplicação do disposto na alínea b) do 

n.º 1 do artigo 3.º do presente diploma”, ou seja, são obrigados a esperar um ano pelo início do seu 

processo de reposicionamento.  

Também os professores que já se encontravam com contrato público exigem a clarificação da sua 

situação profissional, nomeadamente a passagem compulsiva pela TRU.  

A atualização dos registos biográficos segundo o ECD-RAM é outras das exigências de todos os 

professores. 

Além disso, todos os professores do CEPAM exigem a recuperação integral do tempo de serviço 

prestado em períodos de congelamento.  
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É, por isso, chegada a altura de dizer basta a tanta injustiça! Basta de discriminação! Não há, pois, 

outra opção que não seja voltar à luta e exigir a reposição dos direitos alienados pela SRE. 

 

Assim, dando seguimento à vontade dos professores do Conservatório – Escola Profissional das Artes 

da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, reunidos em Assembleia Geral de sócios do SPM convoca-se, ao abrigo 

do artigo 57.º da Constituição da República Portuguesa e nos termos dos artigos 394.º a 396.º da Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, uma Greve, por tempo 

indeterminado, a todas as atividades de avaliação (provas de aferição, globais, de admissão, dos cursos 

profissionais, lançamento de avaliações, reuniões e quaisquer outras atividades de avaliação final) de 

todos os alunos do CEPAM, com início às zero horas do dia 13 de junho, pelo que o Sindicato dos 

Professores da Madeira (SPM) apresenta este Pré-Aviso de Greve abrangendo todos os professores a 

lecionar em qualquer núcleo do Conservatório. 

 

 

Funchal, 28 de maio de 2018 

 

A Direção do SPM 
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