
 

Greve massiva dos trabalhadores da Função Pública 

Foram muitos milhares de trabalhadores da Função Pública que – respondendo ao apelo das 

organizações sindicais ligadas à CGTP – realizaram a unidade, no dia 27 de Outubro, lembrando a quem 

talvez esteja esquecido e ao Governo que, sem o seu trabalho, as repartições de Finanças, os Tribunais, as 

instituições do Poder local, as Escolas ou os Hospitais e Centros de saúde não funcionam.  

Uma mobilização massiva em torno da mesma reivindicação: um Orçamento do Estado que garanta 

serem ressarcidos do muito que têm perdido e continuam a perder. Estes trabalhadores exigem o 

descongelamento do salário e da progressão na carreira, o restabelecimento do horário de trabalho de 35h 

aplicado a todos os trabalhadores (qualquer que seja o tipo de vínculo contratual) e o fim da situação de 

precariedade do emprego, mediante regras transparentes. 

“Chegou a nossa hora” 

Docentes que fizeram greve, membros do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa (SPGL), o 

maior dos sindicatos da Federação Nacional dos Professores (FENPROF) – reunidos na tarde desse dia de 

luta, no quadro da Comissão de Defesa da Escola Pública (CDEP), fazendo uma avaliação do que 

representou esta acção reivindicativa, concluíram: 

«Chegou a nossa hora. Temos sido a geração sanduíche, como tropa de choque para aguentar todos 

os embates, todas as reformas, todas as crises. Cortaram-nos os salários, mudaram as regras de avaliação, 

e mesmo estas regras não são respeitadas, pois continuamos sem subir na carreira e a progressão faseada 

– agora prometida – impõe a anulação de 10 anos de trabalho com avaliação positiva. 

É tempo de dizer basta. É tempo de agir, de forma organizada, e fazer o Governo aplicar nas 

funções sociais do Estado as verbas que pretende continuar a canalizar para os especuladores (1). O pior 

de tudo seria parar agora, em vez de prosseguir a embalagem até obter as respostas para as reivindicações 

que nos unem a todos e que estão expressas nas exigências da FENPROF. E, não venham dizer que estamos 

a fazer o jogo da Direita. A prova é que estamos a lutar. Ao fazê-lo, estamos a segurar o Estatuto da 

Carreira Docente, uma das componentes imprescindíveis da Escola Pública.» 

FENPROF apela à unidade com os outros sindicatos 

O porta-voz da FENPROF, Mário Nogueira, declarou: “Foi a maior paralisação no Ensino, desde 

há quatro anos, e uma das maiores greves dos últimos anos. Há grandes escolas com 100% de adesão à 

greve.” E, apelando aos professores para não deixarem cair a luta, disse que, o próximo dia 15 de Novembro 

– data em que o ministro da Educação vai estar na Assembleia da República a discutir o Orçamento do 

Estado para o seu sector – será um dia de mobilização nacional dos professores. Mário Nogueira concluiu: 

«Lançamos um repto às outras organizações sindicais de professores. É importante estarmos todos juntos 

nesta luta.» 

 

------------------------------ 

(1) Do comunicado da Frente Comum dos sindicatos dos trabalhadores da Função Pública afectos à 

CGTP, de apelo à greve de 27 de Novembro, destacamos a seguinte passagem: «Recusamos 

continuar a ser os alvos escolhidos para pagar os juros milionários das Parcerias Público-Privadas 

(a taxas de juro que chegam aos 8%!) e da dívida pública (cujos juros atingem mais de 7 mil 

milhões de euros por ano e de que não somos responsáveis). Estamos perante opções políticas e não 

perante inevitabilidades!» 


