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Regulamento das Jornadas Pedagógicas  

 
1. As Jornadas destinam-se a: 

1º -  Sócios do SPGL e de outros Sindicatos membros da FENPROF e professores/educadores que, 
entretanto, procedam à sua sindicalização. 

2º -  Professores/Educadores não sócios.  
 
2. Cada participante paga de inscrição, por Jornada, a seguinte quantia: 
 - 3,50€ sócios e os professores/educadores que, entretanto, procedam à sua sindicalização. 
 - 26,00€ não sócios.  
 
3. O pagamento da inscrição destina-se a custear parte das despesas de organização.  
 
4. No caso de não ter vaga em alguma das Jornadas pretendidas, o professor/educador será informado por 

escrito e ser-lhe-á devolvida a importância paga no ato da inscrição. 
 
5. Não haverá lugar à devolução do pagamento da inscrição por motivo de desistência.  
 
6. Custos adicionais (transporte, refeições, estadia, materiais, etc.) serão acrescidos ao custo da inscrição 

na Jornada.  
 
7. No que se refere às Jornadas que impliquem custos acrescidos, estes serão devolvidos desde que o sócio 

comunique a sua desistência, sempre devidamente justificada, com pelo menos 15 dias de antecedência 
e haja outro sócio em lista de espera que o possa substituir.  

 
8. O SPGL não se responsabiliza por qualquer acidente que possa ocorrer.  
 
9. Em todas as Jornadas, serão entregues aos participantes uma ficha de presença, um certificado de 

frequência/participação e um inquérito de avaliação que deverá ser devolvido no final de cada Jornada.  
 
10. Poderão ainda participar, nas visitas, familiares ou outros acompanhantes dos sócios, nas mesmas 

condições destes. Estas inscrições ficam condicionadas à existência de vagas. 
 
11. Os interessados devem inscrever-se na Sede do Sindicato ou preencher uma ficha de inscrição e enviá-la, 

junto com o respetivo pagamento, até 15 dias antes da Jornada, para: 
- Sindicato dos Professores da Grande Lisboa - Rua Fialho de Almeida, Nº 3 – 1070-128 Lisboa 
- E-mail: drlisboa@spgl.pt 
- Fax: 213819197 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Podem ser obtidas informações pelo telefone: 213819177 ou utilizando para esse efeito o e-mail: 
drlisboa@spgl.pt  
 
Nota: informações mais detalhadas em www.spgl.pt – Jornadas Pedagógicas 
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