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Pró-Ordem reuniu no ME mas sem resultados 

 

 
A Pró-Ordem reuniu ontem ao final da tarde na nova sede do Ministério da Educação, com a 

presença da Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Prof.ª Alexandra Leitão, e com o 

Secretário de Estado da Educação, Prof. João Costa. Não obstante o 1º Ministro ter delegado 

no Ministro da Educação uma reunião em seu nome com os sindicatos de professores, sua 

Excelência parece andar desaparecida. 

 

Tratou-se de uma reunião “relativa aos horários de trabalho dos professores e às questões 

relacionadas com o desgaste e envelhecimento dos docentes”, conforme p. nº 6 da 

Declaração de Compromisso, subscrita pela Pró-Ordem e por todas as associações sindicais 

de pessoal docente. 

 

Pese embora a forma cordata como os membros do Governo anunciaram 9 pontos dos quais 

destacamos: a redução do número de alunos por turma; a passagem da instrução dos processos 

disciplinares para a IGEC; a manutenção do calendário escolar para o pré-escolar, bem como 

a consideração dos intervalos no 1º ciclo na componente letiva, a manutenção do direito à 

mobilidade por doença e a mobilidade intercarreiras, o Ministério continua sem dar resposta à 

questão da sobrecarga dos horários de trabalho, bem como ao excesso de burocracia a que 

os professores estão sujeitos. 

 

Também nada se avançou relativamente a um modelo específico de aposentação nem quanto 

à reivindicação do movimento sindical docente, no seu conjunto, de recuperação de todo o 

tempo de serviço congelado (9 anos, 4 meses e 2 dias). 

 

Embora neste ponto os membros do Governo nos tenham informado que estão a estudar o 

assunto com o Ministério das Finanças. Reafirmámos que apenas estamos disponíveis para 

negociar o prazo e o modo da sua recuperação. 

 

No fundo, foi mais uma reunião em que o Ministério continuou sem dar resposta a 

reivindicações essenciais da Profissão Docente, pelo que, se torna, ainda mais importante a 

presença de todos na Manifestação Nacional do próximo dia 19, em Lisboa, pois só assim o 

Governo será levado a responder às justas reivindicações do Corpo Docente. 

 

Lisboa, 4 de maio de 2018 

 

Pela Direção Nacional 

O Presidente 

Filipe do Paulo 
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