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Atividades realizadas durante o Ano 2019

1. A XVII Reunião do Secretariado e da Direcção Nacional do SINDEP teve lugar nos
dias 27 e 28 de dezembro de 2018 na Sala de Reunião do STIF na Várzea - Cidade
Praia.
2. O Presidente presidiu a reunião da Comissão Permanente no dia 8 de Janeiro para
informar aos seus membros sobre o seu tratamento em Portugal que foi devidamete
comprovado pelos relatórios médios e aproveitou para definir as estratégias do
trabalho sindical no terreno para este Novo Ano aos dirigentes destacados para o
efeito.
3. O Presidente e Vice Presidente do SINDEP, através da solicitação da Diretora
Comercial da CECV, foram para um encontro no dia 16 de Janeiro sobre as
exigências dos descontos sindicais, nomeadamente apresentação do contrato
assinado entre a CECVe a UNTCCS e declarações de cada associado e ainda a
sugestão de um novo modelo para descontos de quotas sindicais.
4. O Vice-Presidente do SINDEP reuniu, no dia 19 de Janeiro, com os delegados
sindicais do Concelho de Santa Catarina para informá-los sobre diversas
reivindicações pendentes e definição de estratégias do trabalho sindical para o Novo
Ano.
5. O Presidente e o Vice- Presidente do SINDEP tiveram um encontro como o Senhor
Secretário de Estado da Educação, no dia 21 de Janeiro sobre diversas reivindicações,
nomeadamente as pendências e sugeriu para apresentá-las, por escrito, a Senhora
Ministra da Educação com conhecimento dele para a negociação. E endereçamos uma
nota e enviamos no dia 28 do referido mês.
6. O Vice-Presidente do SINDEP reuniu com os professores do EBI do Concelho de
São Domingos no dia 25 de Janeiro para informá-los sobre a resolução de diverass
reivindicações e esclarecê-los sobre as calunias dos dirigentes do SINDPROF contra
o SINDEP.
7. O Presidente do SINDEP reuniu com os principais responsáveis do Secretariado
Regional de Santa Catarina de Santiago, no dia 6 de Fevereiro, para elaboração de
planos e definição de estratégias para este ano lectivo.
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8. O Vice- Presidente do SINDEP teve uma reunião com Parceiros Locais da Educação
sobre avaliação aferida no dia 11 de Fevereiro no Ministério da Educação presidida
pela respetiva Ministra.
9. O Vice-Presidente do SINDEP reuniu com as monitoras de Jardim de São Lourenço
dos Órgãos nos dias 15, 22 e 25 de Fevereiro para defenir estrátégias de lutas que
culminaram com a realização de manifestação e greve nos dias 27 e 28 na Praia e
nos órgãos respectivamente.
10. O Vice-Presidente do SINDEP apoiou e participou na greve e na manifestação das
monitoras de São Lourenço dos Órgãos realizadas nos dias 27 e 28 de Fevereiro na
Praia à frente do Tribunal e da Assembleia Nacional e à frente da Câmara Municipal,
respectivamente
11. O Vice-Presidente do SINDEP deslocou à Ilha do Fogo em missão de servico sindical
nos três Concelhos, de S.Filipe, Santa Catarina e Mosteiros de 9 a 13 de Abril do
corrente ano.
12. O Vice-Presidente do SINDEP deslocou-se à Ilha de Santo Antão a fim de participar
na Conferência do Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão de 10 a 12 de
Maio, à convite deste.
13. O SINDEP participou no encontro com os Parceiros Locais da Educação no dia 17
de Maio do corrente e fez-se representar pelo professor destacado José da Graça.
14. O Presidente do SINDEP participor no VIII Congresso da Internacional da Educação
de 19 a 26 de Julho do corrente ano em Banckok – Tailandia que foi pela primeira
vez, mas muito frutífero.
15. O Secretariado Nacional do SINDEP reuniu-se no dia 23 de Agosto do corrente ano
a fim fazer o balanço de actividade sindical durantre o ano lectivo de 2017/ 2018 e
definir estratégias para o arranque do novo ano lectivo de 2018/2019 e apreciar e
aprovar os balancentes de Janeiro a Julho do corrente ano.
16. O Presidente do SINDEP deslocou-se ao Concelho de Santa Cruz no dia 13 de
Setembro de 2019 com o objectivo de analisar com os delegados sindicais sobre a
recusa do diálogo por parte da Ministra da Educação com o SINDEP que afeta a
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negocialção das pendencias, implementação do Estatuto da Carreira do Pessoal
Docente e a estratégia para o o arranque do Novo Ano Lectivo.
17. O Presidente do SINDEP deslocou-se a Ilha do Maio no dia 16 de Setembro a fim de
reunir com todos os professores para informá-los sobre a recusa do Dialógo por parte
da Ministra da Educação, que afeta a negociação das pendências e o cumprimento
do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente.
18. O Presidente e o Vice-Presidente do SINDEP deslocaram-se ao Concelho de Santa
Catarina com o objectivo de analisar com os delegados sindicais sobre a recusa do
dialogo por parte da Ministra da Educação que afeta a negociação das pendências e
o cumprimento do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente, no dia 5 de Outubro de
2019.
19. O Presidente do SINDEP deslocou-se ao Concelho da Boa Vista de 31 de Outubro a
3 de Novembro, a fim de reunir com os professores para uma discussão sobre a recusa
da Ministra em dialogar o que afeta a negociação das pendências e o cumprimento
de Estatuto da Crraeira do Pessoal Docente e definir as formas de luta.
20. O Presidente e o Vice-Presidente do SINDEP tiveram um encontro com a Delegação
do Ministério da Educação presidida pelo Senhor Secretário do Estado no dia 27 de
Novembro de 2019 para discussão da publicação das pendências e o cumprimento do
Estatuto da carreira do Pessoal Docente.
21. O Presidente do SINDEP deslocou-se a Ilha de Santo Antão para reunir com os
professores dos três Concelhos, Porto Novo, Paúl e Ribeira Grande sobre a discussão,
publicação e pagamento das pendências, bem como o cumprimento do Estatuto da
Carreira do Pessoal Docente, de 20 a 24 de Novembro.
22. O Vice-Presidente deslocou-se a Ilha de São Vicente de 22 ca 24 de Novembro com
o objetivo de reunir com os Delegados Sindicais e participar no Forum realizado pelos
12 Sindicatos.

