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UMA BATALHA MUITO DURA, BALANÇO REIVINDICATIVO  

DO ANO LETIVO 2017-18 

 

Ao contrário de outras federações, a Federação Portuguesa de Professores (FPP) é 

amplamente favorável à constituição de uma Ordem dos Professores, até porque uma das 

suas organizações é precisamente a PRÓ-ORDEM. Todavia, passou mais um ano letivo sem 

que esse desiderato tenha sido possível, já porque ele está estritamente dependente de 

deliberação favorável da Assembleia da República, já porque a generalidade dos docentes, 

atualmente, atribui prioridade a matérias de índole sindical, v.g. recuperação do tempo de 

serviço para a subida de escalão (ou subida de posição remuneratória, no caso do ensino 

superior politécnico e universitário), aposentação por inteiro sem penalização, horário 

laboral na sua componente letiva e não letiva… 

Nestas circunstâncias, o nosso membro Sindicato dos Professores do Ensino Superior 

representou junto da tutela e das reitorias diversas situações que foram em devido tempo 

reportadas pelos professores e investigadores seus associados, participou em todos os 

processos negociais junto do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, v.g. o que 

conduziu à aprovação do regime legal do emprego científico. 

Esta Federação – além, de reunir regularmente com a Comissão de Educação e Ciência da 

AR – é também parceiro social face ao Ministério da Educação, junto do qual representa os 

interesses dos educadores e professores dos ensinos básico e secundário. Neste âmbito, 

fruto da nossa luta e do movimento sindical docente no seu conjunto, foi possível combater 

alguma da muita precariedade docente, v.g. com a “norma travão” e com o concurso de 

vinculação extraordinária, condição sine quanon para que milhares de colegas possam 

encontrar estabilidade e passarem a ter direito à dinâmica de carreira. 

Não obstante não constar das “posições conjuntas”, subscritas pelos partidos parlamentares 

que suportam a atual solução governativa, nem constar do Programa do Governo, a questão 

dos 9A+ 4M+ 2D foi colocada na ordem do dia pelo movimento sindical docente (tendo 

posteriormente obtido idêntica reclamação por parte de outros corpos de regime especial 

da Administração Pública). A par, entres outras, da exigência de um regime específico de 

aposentação, tornou-se o catalisador de toda uma classe, através da Plataforma Sindical, na 

qual nos incluímos. 

Neste âmbito, temos vindo a travar toda uma luta – que ao contrário do que alguns querem 

fazer crer – não começou nem terminou com a greve às avaliações no final deste ano letivo: 

http://www.federacaodosprofessores.com/


- logo em 15 de novembro de 2017 participámos na Concentração Nacional de Professores, 

frente à AR, a qual, passados três dias, fez com que o Governo (representado pela Educação 

e pelas Finanças) se tenha sentido na obrigação de subscrever a  

- Declaração de Compromisso, dia 18 de novembro, com todas as organizações sindicais 

- fomos recebidos por todos os grupos parlamentares da AR, facto que levou à introdução 

do art.19º na Lei do Orçamento de Estado, bem como à aprovação, sem votos contra, da 

Resolução nº 1/2018, no sentido da contagem de todo o tempo de serviço congelado 

- em virtude de o Governo tardar a cumprir a Declaração de Compromisso, as dez 

organizações sindicais convocaram uma greve nacional, por regiões, de 13 a 16 de março e 

- a Manifestação Nacional em Lisboa, dia 19 de maio 

- com a entrega do pré-aviso de greve, a partir de 18 de junho, e a decretação dos “serviços 

mínimos”, procedemos à sua contestação administrativa e judicial 

- reuniões com os líderes dos partidos de modo a sensibilizá-los para as reivindicações do 

professorado 

A par de toda esta movimentação reivindicativa e sindical, reforçámos o nosso Gabinete 

Jurídico, de modo a prestarmos melhores serviços no âmbito dos concursos, recursos 

hierárquicos, processos disciplinares, registos biográficos, dinâmica de carreira, férias faltas 

e licenças, aposentação, etc. 

Já desde o histórico ano de 2008 que não travávamos uma batalha tão dura e tão exigente, 

que, aliás, vai continuar e intensificar-se, pelo menos, até à aprovação do(s) próximo(s) 

orçamento(s) de Estado. 

 

Lisboa, 26 de julho de 2018 

P’la Direção Nacional 

O Presidente 

Filipe do Paulo 

 


