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Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas
Presidente do Governo Regional dos Açores
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PRÉ-AVISO DE GREVE NACIONAL DOS EDUCADORES E PROFESSORES DOS ENSINOS BÁSICO E
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05 DE NOVEMBRO DE 2021
DAS ZERO ÀS VINTE E QUATRO HORAS
PELA EXISTÊNCIA DE NEGOCIAÇÕES URGENTES PARA:
- ELIMINAR AS QUOTAS NA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOCENTE E AS VAGAS DE ACESSO AOS
5º E 7º ESCALÕES DA CARREIRA;
- O FIM DAS ULTRAPASSAGENS ENTRE DOCENTES COM O MESMO TEMPO DE SERVIÇO;
- O REJUVENESCIMENTO DA CLASSE ATRAVÉS DO ACESSO À PRÉ-REFORMA E À APOSENTAÇÃO
ESPECÍFICA PARA OS PROFESSORES E EDUCADORES;
- A ELIMINAÇÃO DA PRECARIEDADE LABORAL NA CLASSE;
- A REGULAMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA NAS ESCOLAS

Nos últimos anos, os professores e educadores portugueses têm sido vítimas
de muitos ataques às suas condições de trabalho e de carreira e de desrespeito por
parte da tutela, mas têm sabido resistir estoicamente e, mais uma vez, tal ficou
provado quando em tempos da terrível pandemia, que nos assolou, responderam
com profissionalismo e espírito de missão às necessidades do país, demonstrando
enorme resiliência perante as adversidades, acelerada adaptabilidade perante
condições de trabalho em constante mutação e contribuindo, a expensas suas, para
que a educação e o ensino continuassem a funcionar.
Em virtude deste notável desempenho até foram apelidados de “melhores do
mundo”, mas o reconhecimento do seu valor nunca passou das palavras aos atos.
Na verdade, o Governo e o Ministério da Educação têm empurrado a
profissão docente para um abismo, desvalorizando-a socialmente e retirando-lhes
as condições necessárias para a docência, pois sobrecarrega os docentes com todo
o tipo de tarefas burocráticas que não lhes permite dedicarem-se ao que é essencial
na sua profissão: educar e ensinar as crianças e os jovens que lhes são confiados
pelo país. Aos olhos do comum cidadão, ser professor é uma vida dedicada aos
outros, uma profissão crucial para o país, mas que ninguém deseja para si ou para os
seus; enorme contradição esta que revela bem a desvalorização a que a profissão
docente, infelizmente, chegou.
Os professores e educadores portugueses, bem como as suas organizações
sindicais, têm reiteradamente chamado a atenção da tutela para as horas de
trabalho infinitas, a desregulação dos horários de trabalho com dispersão de níveis
de ensino e reuniões pós-laborais que se sucedem a um ritmo desesperante. Mas
também para os números exagerados de alunos por turma e por professor, das
distâncias a percorrer entre residência e escola, da indisciplina que aumenta cada
vez mais, da falta de condições de trabalho e de segurança de muitas escolas, dos
esgotamentos, burnouts e depressões que atiram muitos docentes para dolorosas

situações pessoais e profissionais. E sabem, também, dos baixos ordenados que
auferem, do bloqueio artificial da sua carreira, do cansaço acumulado em anos
sucessivos de esforço sem qualquer reconhecimento da dureza da profissão através
de um regime de aposentação específica e viabilização da pré-reforma com salários
justos.
E assim, eis-nos chegado a um tempo em que a profissão docente deixou de
ser atrativa, seja para os que a escolheram e nela estão, seja para os mais jovens,
que nem sequer a escolhem, em resultado da brutal desvalorização a que se vem
assistindo ininterruptamente desde 2005. As marcas do desgaste já não se
escondem nas quatro paredes da escola. A sociedade sabe a verdade e as
consequências estão à vista de todos.
A ASPL conhece bem estes e muitos outros problemas que assolam a
Educação em Portugal e, na tentativa de contribuir ativamente para a sua
resolução, salvando a profissão e o futuro do país, tem tentado de todos os modos
possíveis resolvê-los com o Ministro da Educação. Contudo, não tem havido
qualquer resposta por parte do Ministério da Educação aos inúmeros pedidos de
reunião e de esclarecimentos enviados pela ASPL sobre estas urgentes questões.
Mais, a grave situação que afeta as escolas, e os professores em particular,
obriga à existência de um Ministro com espírito democrático, que diga presente
perante as dificuldades, e que esteja verdadeiramente interessado em resolver os
problemas que a ASPL, e as demais organizações de professores e educadores, vêm
apontando há muito tempo.
Assim,

às

dificuldades

quotidianas

dos

docentes,

decorrentes

da

desregulação dos horários, juntam-se muitos outros problemas, de onde
destacamos as mais do que injustas quotas na sua avaliação do desempenho, as
injustiças resultantes das arbitrárias limitações na progressão na carreira, como as
vagas de acesso aos 5º e 7º escalões ou o envelhecimento da classe docente,

decorrente da inexistência de um regime específico de aposentação, e do não
acesso à Pré-Reforma, que desde 2019 está legislada para a Função Pública.
Mas, os motivos para a insatisfação dos docentes são muitos mais, e, de entre
as inúmeras razões que justificam a realização de uma grande Greve Nacional no
próximo dia 5 de novembro, sintetizamos, de seguida algumas das justas e muito
urgentes reivindicações:
● HORÁRIOS DE TRABALHO: Redução da componente letiva por idade e tempo de
serviço, revertendo essas horas para a componente individual de trabalho,
respeitando-se as 35 horas semanais de trabalho;
● AVALIAÇÃO e PROGRESSÃO NA CARREIRA - Fim das quotas na avaliação e das
vagas de acesso ao 5.º e 7.º escalões da carreira docente, com a recuperação integral
do tempo de serviço prestado;
● REGIME DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO – Implementação nas escolas;
●

APOSENTAÇÃO

-

Regime

de

aposentação

específica

para

os

Educadores/Professores e viabilização da pré-reforma com salários justos;
● CONCURSOS - Colocação de acordo com a graduação profissional em todos os
momentos dos concursos e diminuição territorial dos Quadros de Zona Pedagógica;
● FIM DAS ULTRAPASSAGENS - Tempo de serviço igual, escalão igual e salário igual;
● SUBSÍDIO DE DESLOCAÇÃO/ALOJAMENTO E DEDUÇÃO DAS DESPESAS em sede de
IRS;
● AUTONOMIA – Dos professores e dos educadores para desenvolverem a sua
atividade, assim como das escolas em relação às autarquias.

A ASPL continuará com e ao lado dos professores e dos educadores
portugueses, ajudando-os, no seu quotidiano, a resolver os seus problemas, mas
chegou a um ponto insustentável em que é necessário dar visibilidade à indignação
existente no seio da classe, pelo que o recurso à greve foi deliberado pela direção

da ASPL, que, em articulação com as demais organizações sindicais, a faz coincidir
com o dia de discussão em sede da Assembleia da República, do orçamento para a
educação e o ensino, que é manifestamente insuficiente para as necessidades
fundamentais, não contemplando nenhuma verba ou rúbrica que nos permita
antever a realização de nenhuma medida atrás apresentada. Assim, no sentido de
pôr termo a tal desrespeito do Governo e do Ministério da Educação para com os
docentes, e exigir a abertura urgente de negociações para a sua pronta resolução,
apresentamos o presente pré-aviso de greve.
Esta greve respeita o disposto no artigo 57.º da Constituição da República
Portuguesa, os termos do artigo 530.º e seguintes do Código do Trabalho e também
os artigos 394.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. É uma Greve Nacional dos Educadores de
Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário que exercem a sua
atividade em serviços públicos ou de resposta social, em todo o território nacional ou
no Ensino Português no Estrangeiro.
Para os devidos efeitos legais, caso os membros dos órgãos de gestão das escolas,
no uso dos seus direitos, adiram a esta greve, ficará responsável pela segurança do
edifício e de todas as pessoas que nele permaneçam o docente do quadro de
nomeação definitiva mais antigo da escola ou do agrupamento que não se encontre
em greve. Não há necessidade, nem lugar, à fixação de serviços mínimos.
Lisboa, 20 de outubro de 2021.
Pel’A Direção Nacional da ASPL,
A Presidente

(Maria de Fátima Ferreira)

