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Governo teve que se comprometer com os Professores 

 

 Na sequência das reuniões que a PRÓ-ORDEM manteve com todos 

os Grupos Parlamentares da Assembleia da República, da convergência que 

foi possível constituir entre todas as organizações de pessoal docente que 

levou ao Dia 15 – Dia Nacional de Luta dos Professores, após sucessivas 

reuniões que culminaram na maratona negocial do dia 18, foi, finalmente, 

possível levar o Governo, através dos Ministérios das Finanças e do 

Ministério da Educação, a subscrever uma “Declaração de Compromisso” 

com os Professores, já com alguns reflexos na Lei do Orçamento de Estado 

para o ano de 2018. Outros impulsos orçamentais só serão concretizados ao 

longo da próxima legislatura. 

  

Deste compromisso com a Pró-Ordem e com todos os sindicatos 

representativos do Corpo Docente, resulta nomeadamente: 

 

- os cerca de 7 mil docentes admitidos nos quadros durante o período de 

congelamento, a partir de janeiro próximo serão colocados nos escalões a 

que têm direito, receberão o acréscimo remuneratório, sem ficarem 

sujeitos a faseamento. 
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- os anos de serviço congelado serão recuperados de forma faseada, a 

estabelecer em reunião no próximo dia 15 de dezembro. 

- a Portaria sobre a regulamentação das vagas para transição dos 4º e 6º 

escalões produzirá efeitos a partir de 1 de janeiro de 2018. 

 

- aos docentes do 8º e 9º escalões, que de acordo com a LOE teriam de 

permanecer 6 anos no respetivo escalão, basta possuírem os 4 anos 

completos para progredirem já em 2018. 

 

- a recomposição da carreira docente, de modo a acomodar a recuperação 

do tempo de serviço do congelamento, ao contrário do que alguns 

pretendiam, será feita no estrito respeito pela dinâmica da carreira prevista 

no atual ECD e não dará lugar ao agravamento deste. 

 

- na reunião com a Pró-Ordem no próximo dia 22 o Ministério aceita 

começar, desde já, na questão dos horários de trabalho (tempo letivo e 

não letivo) e nas questões relativas à aposentação docente. 

 

 O facto de outras carreiras de regime especial da administração 

pública pretenderem replicar este Compromisso governamental com os 

Professores é a prova de que algo de positivo se conseguiu para a Carreira 

Docente. Não tudo, nem tão rápido como desejaríamos, mas a prova de que 

estamos na senda da valorização do Estatuto Social dos Professores 

 

 

 

P’la Direção Nacional 

O Presidente da Direcção 

 Filipe do Paulo 


