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Este é o primeiro de 
muitos boletins do S.TO.P. 

que lançaremos periodicamente. Apesar do preconceito anti 
sindical, o S.TO.P. em pouco tempo atingiu mais de 19 000 
seguidores só nas redes sociais algo inédito até mesmo para os 

sindicatos/federações com décadas de existência. Nestes 2 anos 
de vida dinamizámos cerca de 100 iniciativas sindicais em 
Escolas e ruas por todo o país onde demos voz aos sem voz. O 
boletim pretende aprofundar ainda mais a nossa relação com 
todos os Profissionais de Educação (docentes e não docentes). 

ESCOLAS DE PRIMEIRA E 
ESCOLAS DE SEGUNDA?!
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Apesar da narrativa oficial de que “as escolas são 
locais relativamente seguros” e de se evitar ao 
máximo realizar testes em muitas escolas, os últimos 
dados oficiais revelam que o crescimento da 
pandemia tem sido muito significativa, sobretudo nas 
idades escolares. Isto tem contribuido para o 
aumento de infeções em toda a sociedade, agravando 
assim a pressão sobre os nossos serviços e profis-

sionais de saúde (muitos já à beira da rutura). O 
governo e a DGS infelizmente demonstram medidas 
insuficientes/irresponsáveis.  Apesar dos avisos/
pressões por parte do S.TO.P., a política do governo 
coloca em risco a saúde dos Profissionais da 
Educação (já muito envelhecidos) e dos familiares 
dos alunos além de colocar em causa o ensino 
presencial para muitos alunos. É inaceitável que para 
os bancos haja sempre milhares de milhões de euros 
mas para investir nos serviços públicos essenciais 
(educação e saúde) falte sempre dinheiro…

Depois de convidarmos atempadamente todos os 
sindicatos/federações docentes para juntar forças 
(infelizmente sem qualquer resposta), o S.TO.P. 
avança para uma greve do pessoal docente e não 
docente em defesa da segurança e qualidade de 
ensino. Exigimos nomeadamente um protocolo igual 
em todo o país que torne uniformes as medidas 
preventivas e também as medidas a adotar perante 
infeções da COVID-19 nas escolas (com testes para 
todos os contactos próximos, incluindo os da escola). 

SINDICATO PARA
TODOS OS PROFISSIONAIS 
DE EDUCAÇÃO
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As orientações da DGS e ME para 
este ano letivo são claramente 
contrastantes com as orientações 
para outros sectores profissionais. 

Relembramos que para as escolas 
a distância a cumprir é de 1 metro 
"se possível" (o que tem permitido 
tudo) em contraste com o mínimo 
de 2 metros nos restantes sectores. 
Em outubro, quando o número de 
casos dispara nas escolas, Graça 

Freitas ainda pede que: 
“os alunos sejam 
separados ao máximo”… 
Quando foram precisa-
mente pelas suas orienta-
ções que encontramos 
por todo o país muitas 
turmas com 28 ou mais 
alunos (sem qualquer 
distanciamento significa-
tivo entre si).

O governo devia na 
prática reconhecer a 
importância fulcral das 
Escolas (e dos seus 
Profissionais) munindo 
as Escolas das condições 
de segurança para todos 
que as frequentam. Por 
exemplo reduzindo sig-
nificativamente o nú-
mero de alunos por 
turma, a contratação (sem preca-
riedade) dos Profissionais de 
Educação realmente necessários e 
proteger os Profissionais de 
Educação dos grupos de risco 
(reivindicações da atual greve).  

Sabemos que outros na Europa, 
com população e riqueza seme-
lhante a Portugal, conseguiram em 
poucos meses neste contexto de 
pandemia reduzir o número de 
alunos para 15 por turma.

T e   U r   H o  D e   I m   T e

FUNDO JUDICIAL 
DOCENTE 
O S.TO.P. juntou forças para dinamizar o FJD 
cujo objetivo inicial foi superado. Durante 
os últimos meses, além de todo o trabalho 
sindical, estivemos também a trabalhar em 
processos associados ao FJD e informamos 
que muito brevemente iremos anunciar a 
entrada do primeiro processo no tribunal.

CADA VEZ MAIS 
PROFISSIONAIS SE 
SINDICALIZAM NO S.TO.P.

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

SINDICALIZA-TE em https://sindicatostop.pt/aderir-2/

Atendimento a sócios incluindo apoio 
jurídico com os melhores advogados.

referindo que nunca antes tinham 
sido sindicalizados (muitos com 
décadas de tempo de serviço)
ou que já tinham deixado de 
acreditar nos sindicatos.



ATENÇÃO Apesar de termos enviado dezenas de convites formais, nenhum sindicato/federação 
docente quis juntar forças nestas e em outras lutas. Em junho/julho de 2018 a classe docente não 
ganhou essa luta grandiosa sobretudo porque o S.TO.P. (e a greve que dinamizou) foi alvo de brutais 
ataques por parte do ME e de calúnias de outros responsáveis dentro da classe. No entanto, o S.TO.P. 
não desistiu de lutar pela recuperação de todo o tempo de serviço para todos os professores e estamos 
a ajudar a levar essa luta também para os tribunais (inclusive ao Tribunal Europeu se for necessário).

NOVO SINDICALISMO
para começarmos

A VENCER

Plano de erradicação do amianto 
escolar. Após 7 anos da lei aprovada, 
proibindo nomeadamente o amianto 
nas Escolas (fevereiro de 2011), sem 
qualquer forma de luta/mobilização 
por parte dos outros sindicatos, o 
S.TO.P. com poucas semanas de 
existência dinamiza os primeiros 
protestos sindicais contra o amianto 
escolar. Depois iniciámos, a partir de 
outubro de 2019, uma luta/greve de 
mais de 2 meses (nomeadamente 
contra o amianto escolar) que encerra 
dezenas de Escolas por todo o país, que 
coloca esta temática pela primeira vez 
nos media e impulsiona também 
protestos de várias comunidades 
educativas. Essa luta obrigou 
finalmente o governo a avançar com 
um Plano de erradicação do amianto 
escolar (onde neste momento muitas 
das Escolas/J.I. que fizeram greve já 
tiveram obras nesse sentido ou estão 
em vias de execução).  

junho 2020

setembro 2020

Mais Assistentes Operacionais 
(A.O.). Apesar de em inícios de 
setembro o governo garantir que 
estavam reunidas todas as condições 
de segurança para o início das aulas, 
precisamente no dia em que 
começaram a fechar escolas devido à 
greve dinamizada pelo S.TO.P. o 
Primeiro-Ministro dirigiu-se a uma 
escola para anunciar que iria 
“contratar imediatamente mais 1500 
A.O.” (a primeira reivindicação da 
greve do S.TO.P. era a exigência de 
mais Assistentes Operacionais). 
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Atividades de Enriquecimento 
Curricular (AEC) culminou com uma 
vitória importante contra o ME. Este 
pretendia alterar os critérios de 
contagem de tempo de serviço 
prestado em AEC "mudando as regras 
no meio do jogo". O S.TO.P. foi o único 
sindicato a dinamizar reuniões/ações 
de colegas por todo o país para, 
democraticamente, decidir como lutar 
contra esta injustiça, o que ajudou a 
gerar uma dinâmica de protestos por 
todo o país obrigando o ME a recuar.

maio 2018

dezembro 2019

Obras na E.B.1/JI de Monte Abraão. 
Estes Profissionais de Educação há 
muitos anos esperavam (e desespe-
ravam) por obras. Até que, numa 
reunião sindical do S.TO.P. onde os 
trabalhadores construíram demo-
craticamente as reivindicações para 
pré-avisos de greve específicos para a 
sua escola. Posteriormente, vários 
encerramentos/greves da escola 
obrigaram finalmente que as entidades 
começassem com as obras exigidas.
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Em apenas 2 anos…
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