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PARA OS SÓCIOS
DOS SINDICATOS
DA FENPROF

FEDERAÇÃO NACIONAL
DOS PROFESSORES

N
Regalias para os Sócios
Ajudar a suportar dificuldades criadas
por uma austeridade injusta

o actual contexto económico e com
as crescentes dificuldades criadas
aos trabalhadores da administração
pública, os professores não passam
sem sofrer, também, os efeitos de políticas de
austeridade que vêm trazendo até à míngua os
recursos financeiros de cada um de nós. Uma
política de austeridade que põe em causa compromissos das famílias, tais como os que decorrem,
por exemplo, do crédito à habitação, da prestação
do automóvel, das propina s dos filhos ou do
consumo de bens essenciais relacionados com o
vestir, alimentar-se…
Uma profissão desvalorizada socialmente pelos
sucessivos governos, cujos efeitos das dificuldades impostas, à margem de negociações efectivas
e claras, não deixam, já, incólumes quaisquer
professores, educadores e investigadores.
Foi a pensar nisso que a FENPROF decidiu
tomar em mãos uma tarefa exigente e gigantesca,
mas que, agora à luz do dia, dará um apoio muito
importante para os sócios de cada um dos seus
Sindicatos e reforçará o número dos que, não tendo ainda optado por fazê-lo, virão a sindicalizar-se,
reforçando este movimento fundamental para os

trabalhadores e base importante da Democracia.
Assim, os descontos em bens e serviços existentes
em cada área sindical passam a ser acessíveis em
todo o território nacional.

GRANDE IMPULSO
Um sem fim de apoios que tornarão a nossa vida
muito mais fácil, minorando os efeitos económicos das más políticas e mantendo a fidelização
dos sócios, conquistando outros, para os sindicatos que fazem, todos os dias, história neste
país, ajudando e cimentando a democracia e
os seus efeitos mais positivos. O que seriam as
nossas escolas, hoje, sem os Sindicatos da FENPROF? Como seriam as nossas profissão, carreira e vida sem a resistência e a determinação
dos Sindicatos da FENPROF?
Associando a sua importância política com
a procura de melhores condições para os seus
associados, esta frente de trabalho da FENPROF disponibiliza uma completa e extensa
lista de apoios para todos quantos escolheram
este projecto solidário, rigoroso e exigente – a
FENPROF com os seus Sindicatos, a Força de
Estarmos Unidos!

1

Serviços
exclusivos

Apoio jurídico

A

través dos Gabinetes Técnico-Jurídicos
de cada um dos Sindicatos da FENPROF os/as associados/as têm apoio
especializado nesta área, quer através
do atendimento e informação permanentes em
todas as sedes e delegações, quer com recurso
a uma vasta rede de advogados que cobre todo
o território nacional. Por acordo entre todos os
Sindicatos membros da FENPROF, um/a docente
deslocado/a noutra área sindical, que não a sua
de origem, pode recorrer aos serviços de apoio
técnico-jurídico do Sindicato da FENPROF responsável por essa área sindical. Uma vantagem
que permite reduzir custos, garantindo a mesma qualidade no
atendimento.

Apoio a sócios

A

revitalização de um Departamento de Apoio
a Sócios, permitiu realizar dois objectivos
definidos pela FENPROF: alargar centenas de protocolos com empresas, em todo
o pais, a todos/as os sócios/as, independentemente
do Sindicato a que pertencem, em todo o território
nacional; celebrar centenas de novos protocolos nas
mais diversas áreas (Alojamento, Animais, Apoio à
Família, Auto & Moto, Casa & Decoração, Desporto
& Lazer, Electrodomésticos, Estética, Livraria & Papelaria, Moda, Ópticas, Ourivesaria, Perfumaria &
Cosmética, Restauração, Serviços, Tecnologia). Desta
forma, bastando apresentar o cartão de associado/a,
actualizado, ou em determinados casos através da
emissão de credencial, todos/as têm acesso, em condições especiais a todos os bens e serviços. Também
no site da FENPROF passa a haver um espaço de
divulgação destas regalias sociais dos/as associados/as no SPN, SPRC, SPGL, SPZS, SPRA,
SPM e SPE.
Tudo em: www.fenprof.pt/regalias-aos-socios

Informação sindical

A

través da suas publicações sindicais,
cada uma das organizações sindicais
que integra a FENPROF e a Federação mantêm uma ligação permanente
e periódica com todos os associados. A FENPROF
publica duas revistas — o JF–Jornal da FENPROF e o seu suplemento para o ensino superior
JFSUP. Outras formas de divulgação da acção
sindical e da prestação de informação útil para
os/as associados/as são as páginas electrónicas
dos Sindicatos e da Federação. Através da consulta diária da informação específica regional ou
nacional, os professores portugueses têm acesso
a uma informação séria e esclarecedora.
Os Sindicatos estabelecem, ainda, com recurso
ao correio electrónico uma estreita ligação com
os associados, de forma a que estes possam ter
acesso a informação rápida. Muitos criaram já
nos seus espaços informativos na internet áreas reservadas exclusivas para os sócios de cada
Sindicato.
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Guia
de regalias
2012

E

ste Guia 2012 destina-se a proporcionar
aos sócios dos 7 Sindicatos da FENPROF
informação pormenorizada sobre empresas e serviços que prestam um apoio
importante através da celebração de protocolos
que garantem redução de preços ou acesso privilegiado a esses bens e serviços e que se constituem como principais parceiros da FENPROF
na sua prestação.
Desta forma a FENPROF e os seus Sindicatos
garantem a todos os associados a possibilidade de
beneficiarem de custos mais baixos para fazerem
face às cada vez maiores despesas, num quadro
de redução brutal do seu rendimento.
Porém, num momento em que os trabalhadores
da administração pública são alvo dos mais duros
ataques às suas profissões e às condições de vida
e de trabalho, é, pois, fundamental redobrar a
vigilância em relação às políticas anti-sociais do
governo, a mobilização contra essas políticas e
a acção pela mudança de direcção dada à governação do país.
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Vantagens
do cartão
de sócio

M

ediante a apresentação do cartão de
sócio ou, nos casos em que tal for
exigido, da apresentação de declaração passada pelos serviços de cada
Sindicato, os sócios dos Sindicatos da FENPROF
têm automaticamente acesso a bens e serviços
nas melhores condições protocoladas. Condições
que abrangem todo o território nacional e que
podem ser consultadas (em actualização permanente) em www.fenprof.pt/regalias-aos-socios
A partir deste Portal de Regalias têm acesso a todos os apoios obtidos para o país
e em cada região. Desta forma, anula-se
uma limitação existente anteriormente
e que impedia que os/as associados/as
de um sindicato beneficiassem das condições especiais protocoladas por outro(s)
sindicato(s) da FENPROF. Assim,
todos ficam a ganhar mais.
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Cartão

ITIC/FENPROF
Caixa Geral de Depósitos

O

Cartão ITIC/FENPROF, da Caixa Geral
de Depósitos é um cartão personalizado
com a identificação FENPROF. Com este
cartão, de que alguns professores já beneficiam, mas que, agora, poderá ser substituído
pelo novo formato, os professores, educadores e
investigadores passam a beneficiar de um cartão
de crédito e débito internacional, que é, ao mesmo
tempo, passaporte para a fruição de bens culturais, tais como visitas a museus a baixo custo ou
gratuitos, em todo o espaço europeu.
O Guia dos benefícios obtidos com este cartão é
entregue no acto da sua subscrição, em qualquer
agência da Caixa Geral de Depósitos e pode ser
consultado em www.cgd.pt/fenprof A obtenção
deste cartão faz-se mediante a apresentação obrigatória de credencial passada pelo seu Sindicato.
Esta declaração já pode ser obtida através da área
reservada para sócios, já disponível nos sites dos
sindicatos.
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Cartões
ACP
MULTICARE
ABREU TRAVEL

Cartão ACP

O

cartão ACP resulta de um dos mais
recentes protocolos celebrados entre
o Automóvel Clube de Portugal (ACP)
e a FENPROF. Tal como para os associados do Automóvel Clube de Portugal, também
os/as sócios/as dos Sindicatos da FENPROF têm
acesso aos mesmos bens e serviços.
Assistência em viagem
Assistência médica
Assistência jurídica
Assistência técnica no lar
ACP autos
Documentação
ACP viagens
Campismo e caravanismo
ACP condução
ACP mulher
ACP júnior
ACP noite
ACP motorsport
ACP clássicos
ACP golfe

Cartão MULTICARE

P

ara além dos serviços protocolados entre os
sindicatos e várias entidades na área da saúde, a FENPROF proporciona, agora, o acesso
ao CARTÃO MULTICARE o qual favorece as
melhores condições de acesso à saúde.
No âmbito de condições acordadas na área dos
seguros de saúde, a FENPROF estabeleceu condições
únicas de apoio a todos os associados dos Sindicatos
da FENPROF (ver em seguros).

Cartão ABREU TRAVEL

A

Agência Abreu oferece-lhe um cartão
ATC Abreu Travel Card carregado com
3.000 pontos. Este cartão habilita-o de
imediato ao desconto de 7,5% sobre o
valor dos programas e serviços publicados em
brochura Abreu, comprados em tod as as
Lojas Abreu espalhadas pelo Continente e
Regiões Autónomas. Este desconto é extensível aos familiares directos desde que viajem em
conjunto. Consulte as condições gerais de utilização na intranet da Empresa, onde também
pode encontrar o formulário de adesão ao ATC
Abreu Travel Card.
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Bancos
e Seguradoras

NOTA:
Consultar condições específicas em
www.fenprof.pt/regalias-aos-socios
(não dispensa consulta ao respetivo balcão)

Banca
A obtenção de benefícios decorrentes dos protocolos celebrados com bancos faz-se ao balcão das respectivas agências, mediante a apresentação obrigatória de credencial passada pelo seu Sindicato. Esta declaração já pode ser obtida através da área reservada para sócios, já disponível nos sites dos sindicatos.

Caixa Geral de Depósitos (nacional)
Crédito à habitação e Multi-opções, Conta ordenado (disponível na conta à ordem – LDM), Crédito
ao consumo, Crediformação Caixa, Crédito automóvel, Crédito de saúde, Leasing automóvel, Meios
de pagamento, Fundos de pensões e serviços

Banco Totta/Santander
Conta ordenado, Cartões, Depósitos a prazo e poupança, Crédito à habitação,

BPI
Conta ordenado BPI protocolo, Crédito habitação BPI, Crédito pessoal, BPI automóvel [ALD leasing e CRP (novos/usados)], Cartões de crédito BPI

Seguros
Crédito Agrícola (nacional)
Crédito à habitação, Conta ordenado, Crédito de saúde, Leasing auto, Seguro auto, Seguro vida –
capitalização, Seguro vida – risco, Meios de pagamento, Módulo de 10 cheques cruzados, Acidentes pessoais, Responsabilidade civil, Acidentes de trabalho empregada doméstica

A obtenção de benefícios decorrentes dos protocolos celebrados com corretoras e/ou companhias de
seguros faz-se ao balcão das respectivas agências ou, em certos casos, junto dos serviços de apoio a
sócios que cada Sindicato possui, mediante a apresentação obrigatória de credencial passada pelo
seu Sindicato. Esta declaração já pode ser obtida através da área reservada para sócios, já disponível
nos sites dos sindicatos.

BBVA (nacional)
Conta ordenado BBVA, Conta ordenado Plus BBVA, Crédito habitação, Super Crédito Pessoal,
Crédito Automóvel, Financiamento pós-graduações, MBA, Mestrados e Doutoramentos, Leasing
BBVA, Renting BBVA, Fundos de pensões, PPR/E BBVA, Depósitos estruturados e investimento
BBVA, Fundos de Investimento BBVA, Seguros BBVA

SECRE – Corretores de seguros, SA

BCP-MILLENNIUM

Decisões & Soluções – Consultoria
Presta consultoria e é corretora na área da banca e dos seguros

AÇOREANA

GNC – Sociedade de Mediação de Seguros, lda
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Comunicações

A

celebração de protocolos com as principais operadoras de Telecomunicações
permitem estabelecer excelentes condições de tarifário e de aquisição de
equipamentos que facilitam a vida aos professores e criam cada vez melhores condições para a
utilização da tecnologia para uso pessoal e para
a preparação da sua actividade profissional.
Sujeitos a multiplas e longas deslocações e a
extensos períodos de ausência do local de residência, as comunicações assumem uma importância de grande relevância. Minorar os efeitos
económicos da sua permanente utilização foi a
nossa preocupação.

Ficha de pré-sindicalização

Quero ser sindicalizado!
NOME
MORADA
CP |__|__|__|__| – |__|__ |__|
TELEFONE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

TELEMÓVEL |__|__|__|__|__|__|__ |__|__|

E-MAIL								BI/CC |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
DADOS PROFISSIONAIS

SETOR DE ENSINO
SITUAÇÃO PROFISSIONAL
ESCOLA/FACULDADE/INSTITUIÇÃO
MORADA DO LOCAL DE TRABALHO
CP |__ |__|__ |__| – |__|__ |__|
TELEFONE |__ |__|__ |__|__ |__|__ |__|__|

Pode ser fotocopiado e enviado para um dos endereços da tua área de trabalho ou de residência, os quais podem ser consultados aqui (ver início)

