
 

 

 

MOÇÃO 

O CBEI, fundado em 1974, conta com 46 anos de existência e tem, ao longo destes anos, prestado 
um apoio fundamental às famílias, sempre vocacionado para o apoio à infância. 

Desde o dezembro de 2019 que os trabalhadores do CBEI, que passam por uma situação de 
instabilidade, com salários em atraso, nunca abandonaram o seu posto de trabalho, recebendo, dia 
após dia, os nossos filhos e tomando conta destes da melhor forma possível. 

Como todos nós sabemos, na sequência da declaração do estado de emergência devido à pandemia 
por COVID-19 as escolas foram obrigadas a fechar, tendo a direção do CBEI optado por colocar 
quase todos os seus trabalhadores em lay-off em maio (maioritariamente da vertente pedagógica), 
situação se prolonga para muitos durante o mês de junho. 

Conforme é do conhecimento público:  

1) a maioria das famílias, por esta mesma razão, também teve cortes nos seus rendimentos e todas 
tiveram um incremento dos gastos em casa (eletricidade, alimentação);  

2) as entidades que tutelam o CBEI e com as quais estão estabelecidos os protocolos (MTSSS, MEdu 
e autarquia), mantiveram todas as transferências anteriormente acordadas, tendo inclusivamente 
havido uma atualização dos valores transferidos pelo MTSSS com efeitos retroativos a janeiro.  

Também é do conhecimento público: 

- que pais e sócios do CBEI desde o início tentam dialogar com a direção, por exemplo com o pedido 
de realização de uma reunião de esclarecimentos a propósito da situação vivida em dezembro2019 
e janeiro 2020;  

- que em fevereiro teve lugar uma AGE que culminou com o chumbo de um voto de confiança pedido 
pela direção (expressivos 18 a favor e 81 contra);  

- que nessa mesma AGE foi entregue um requerimento para a realização de uma AGE com vista à 
destituição dos atuais Órgãos Sociais, direito dos sócios que foi vedado;  

- na sequência da declaração do estado de emergência pais e sócios do cbei tentaram mais uma vez 
dialogar com a direção do CBEI. Solidários com a instituição e sabendo que o não pagamento de 
mensalidades prejudicaria instituição, trabalhadores e utentes, foi solicitado que os descontos 
indicados pela direção do CBEI fossem feitos aquando do pagamento da mensalidade de abril e que 
não fossem impostos valores mínimos de mensalidades a pagar. Mais uma vez, a resposta foi de 
arrogância e prepotência, adiando para maio a realização dos descontos e a manutenção de um valor 
mínimo de mensalidade;  

- aos pais que questionaram esta posição foram enviadas fichas de desistência;  



 

 

 

 

Aquando da reabertura das valências da creche e do pré-escolar verificamos que foram criados 
critérios de aceitação de crianças, havendo crianças impedidas de entrar no cbei. Na maioria dos 
casos porque os pais terão feito APENAS E SÓ os descontos indicados pela direção logo no mês de 
abril e não no mês de maio conforme imposição da direção. A estes pais estão a ser aplicadas multas 
por incumprimento.  

Só recorrendo ao lay-off a direção do CBEI teve a capacidade para proceder à regularização dos 
salários – apenas ontem os trabalhadores receberam o seu salário de maio, com uma redução de 
33%.  

 

O abraço que hoje damos ao CBEI é porque acreditamos no CBEI, que o CBEI é importante para as 
nossas crianças, para as nossas famílias, para os seus trabalhadores e para Vila Franca de Xira.  

Porque, numa fase em que todos precisamos de retomar a normalidade possível e permitida, as 
crianças deviam estar a voltar ao CBEI felizes por regressarem para juntos dos seus amigos e dos 
seus professores e não a ser barrados.  

Porque nós só queremos o nosso CBEI de volta.  

Por isso queremos Eleições Já! 

 

Vila Franca de Xira, 6 de junho de 2020 

 

 


