
 

 

A ASPL, em conjunto com as demais oito organizações sindicais convergentes, 

reuniu hoje com o Bloco de Esquerda, apresentando os motivos que impõem 

a continuação da luta dos professores. 

 

 

 

 

Destacou-se a falta de acordo sobre o novo regime de recrutamento e gestão de professores, pois há 

alterações que tiveram avanços nas negociações, por força da luta dos professores, mas em muitos, 

como as ultrapassagens e a obrigatoriedade de concorrer a todo o Portugal Continental para os colegas 

contratados que entrem nos quadros pela vinculação dinâmica, não permitiram alcançar o desejável 

acordo.  

Da última reunião ocorrida com a tutela, também não se prevê diferente desfecho, porquanto a 

recuperação do tempo de serviço congelado é zero, o que terá como consequência uma tolerância 

zero por parte dos docentes e das suas justas reivindicações. Esta recuperação já foi aplicada aos 

docentes das Regiões Autónomas e a outras categorias da Administração Pública, encontrando-se 

apenas excluídos os docentes do Continente e as forças militares, como os polícias. Apesar da proposta 

apresentada pelas nove organizações sindicais, que é aberta a um faseamento (colocando-se 

oralmente em reunião com a tutela até a hipótese de superar a atual legislatura), o que foi apresentado 

para negociação em nada verte essa flexibilidade de recuperação, para além de limitar fortemente o 

universo dos docentes abrangidos – quem não esteve ao serviço em horário completo e anual nos 

últimos 18 anos é logo eliminado! Há também uma forte limitação para o período de negociação, 

considerando a tutela que basta a “calendarização” de apenas mais uma reunião (5 de abril), sem 

prejuízo do recurso à negociação suplementar de direito dos sindicatos, adivinhando a equipa 

ministerial que não haverá mesmo hipótese de acordo. 



Não menos grave é o atentado ao direito de greve que se tem verificado, havendo a imposição de 

serviços mínimos em escolas onde não existe qualquer adesão a greve a decorrer, impondo um 

acréscimo na carga horária dos docentes e impedindo-os de comparecer a consultas médicas, a 

funerais de familiares próximos e a reuniões sindicais, ameaçando-os de lhes marcar faltas 

injustificadas e processos disciplinares. A greve é um ato de liberdade, sendo absurdo ser visto como 

um ato de coragem de quem o pretende exercer. Face a esta caricata e antidemocrática situação, as 

organizações sindicais já apresentaram queixas nos tribunais, à OIT (Organização Internacional do 

Trabalho) e à Procuradoria Geral da República, para além de terem igualmente recorrido à equipa da 

Comissão Europeia, representada em Lisboa.  

Salientou-se que a opinião pública tem aumentado o seu apoio à classe docente, revelando o último 

estudo de opinião que 72% dos portugueses reconhecem o valor da sua luta, e que as aprendizagens 

dos alunos não estão colocadas em risco por causa das greves, mas sim por causa da falta de mais de 

30 mil professores nas escolas.  

Foi ainda referida a posição da Senhora Provedora da Justiça, que ainda não obteve qualquer resposta 

por parte do Senhor Ministro da Educação sobre o ofício que lhe dirigiu em outubro de 2022 sobre a 

Mobilidade por Doença, tendo agora lhe enviado quatro recomendações sobre o tema. Recorde-se 

que com esta desumana alteração legislativa, que teve o aval do Senhor Presidente da República para 

ocorrer durante dois anos escolares a título experimental, para além de já terem ocorrido falecimentos 

de professores impedidos de ficarem colocados perto da sua área de residência ou local de tratamento, 

ficaram excluídos cerca de 3000 professores com doenças comprovadamente incapacitantes. 

 

 

Catarina Martins e Joana Mortágua registraram com incredibilidade os factos comunicados, 

comprometendo-se a continuar a apoiar a luta dos professores, realçando que estão a dar uma grande 

lição ao país. O Governo tem-se limitado a aplicar simples remendos, para evitar as questões 

estruturais. A nível europeu têm-se verificado perigosas limitações ao direito à greve, sendo que a 

prática acaba por mudar a lei. Do seu comunicado final, salienta-se: 

“Governo não sabe negociar e está fora da lei” 

Catarina Martins realçou que se faltam pelo menos 30 mil professores na Escola Pública, isso não se 
deve à greve dos professores. 

“Não existem docentes suficientes porque as condições na escola e na carreira se degradaram”, 
assinalou. 



A coordenadora do Bloco lamentou que o Governo, com “uma enorme irresponsabilidade”, tenha 
decidido “fazer de conta que o problema é a luta dos professores”. 

Catarina vincou que “atacar o direito à greve atenta contra a democracia e não resolve o problema 
da Escola Pública, que está a crescer”. 

A dirigente bloquista acusou o Governo de não saber negociar e estar fora da lei. 

 

 


