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PROPOSTA DO PLANO DE ACÇÃO PARA O ANO 2018
OBJECTIVOS
1

Implementar actividades, visando o
o estreitamento de relações
entre os dirigentes sindicais e
associados

ESTRATÉGIA DA EXECUÇÃO
Recrutar novos sócios em todos os Estabelecimentos
do Ensino do País
Promover encontros regulares entre dirigentes,
delegados e activistas sindicais

CALENDÁRIO
DE
EXECUÇÃO
Jan. a Dez

DEP.
RESPONSÁVEL
Comissão
Permanente/Secretariado
Nacional/Comissão
Permanente

Promover intercâmbios com outros sindicatos afins
Atualizar os delegados sindicais, sempre que for
necessário, em todos os Estabelecimentos do Ensino
do Pais.

Jan. a Abril

Direcção Nacional
e Secretariados

Jan. a Dez

Secretariado Nacional
Comissão Permanente

Comemorar o “DIA DO PROFESSOR
CABOVERDEANO”
2

Desenvolver acções de formação de Continuar a implementar projectos de formação
Dirigentes, Delegados e Activistas sindical
Sindicais
Mobilizar financiamento para formação sindical
Seleccionar participantes para formação sindical
Organizar seminários de formação sindical

3

Defender os direitos, as regalias e
conquistas da classe docente

Sensibilizar os professores da necessidade do Jan. a Dezº.
conhecimento da legislação respeitante à classe
Docente

Direcção Nacional

Exigir ao MEFIS a participação efectiva do SINDEP
em todos os assuntos que dizem respeito a carreira
docente

Comissão Permanente

Promover acções que visam a resolução dos problemas
que afectam a classe docente

Dialogar com o Governo para a adopção de medidas
tendentes à melhoria de condições de trabalho, bem
como à qualificação e superação profissional dos
professores
Propor e exigir do Governo a revisão, publicação e
regulamentação de leis que beneficiam a Classe
Docente

Exigir a continuação da Formação de todos os

professores bem como o seu enquadramento no
sistema de acordo com as suas habilitações literárias
Propor ao MEFIS a integração do SINDEP no
Conselho de Educação
Propor ao MEFIS a implementação da negociação
colectiva de trabalho para a Classe Docente
Continuar a exigir do MEFIS a resolução das
reclassificações, progressões, subsídios pela não
redução de carga horária e entrada no quadro
profissionalizado pendentes
Propor e exigir a implementação da carreira própria
de gestores e coordenadores pedagógicos;
Exigir a atribuição de um vencimento para gestores e
coordenadores pedagógicos.
Exigir a integração de todos os professores formados
no quadro profissionalizado

Dinamizar um sistema de
informação e propaganda

Fomentar o interesse à auto-formação académica
permanente, visando o acompanhamento tecnológico
cientifico do mundo contemporâneo
Editar regularmente folhetos informativos e outros
documentos, visando manter os associados informados

Comissão Permanente

das acções do Sindicato.
Desenvolver relações internacionais Desenvolver relações de cooperação e amizade com
com organizações afins
sindicatos do ramo a nível regional e internacional
Janª a Dezº
Desenvolver relações de cooperação e amizade com a
IE e Organizações Sindicais da CPLP

Garantir a autonomia e estabilidade Continuar a manter actualizado o sistema de
financeira do SINDEP
Administração e Finanças do SINDEP
Secretariado Nacional
Inventariar áreas propícias para a promoção de
investimentos rentáveis dos fundos disponíveis

Elaborar relatório e contas segundo os principios
estatutários e apresentar ao Secretariado e Direção
Nacional do SINDEP para apreciação a aprovação
anualmente

