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A Comissão de Defesa da 

Escola Pública (CDEP) foi 

constituída em 1998 e 

(re)constituída no Encontro de 

12 de Março de 2016, na Escola 

Sophia de Mello Breyner, em 

Carnaxide, por docentes e 

investigadores, na base dos 

seguintes acordos: 

Cabe a todos os cidadãos – e 
muito em particular aos 
docentes e investigadores – 
intervir para salvar a Escola 
Pública consignada na 
Constituição da República e 
operacionalizada na Lei de 
Bases do Sistema Educativo. 
 
Trata-se da Escola laica, na qual 
o Estado português tem o dever 
de garantir – a todas as crianças 
e jovens – um ensino 
democrático e de qualidade, 
conducente à formação de 
cidadãos qualificados, livres e 
intervenientes. 
 
Este desiderato coloca, à 
partida, a exigência de 
reposição da democracia nas 
escolas, bem como do seu 
orçamento, cortado pelo 
Governo anterior, em nome do 
cumprimento do Memorando 
da Troika. 
 
Cabe às organizações sindicais 
tomar as iniciativas que 
conduzam a uma acção unida 
dos professores, educadores e 
restantes técnicos e pessoal das 
escolas, para que sejam 
cumpridos estes requisitos, 
defendendo os seus direitos 
profissionais e respectivas 
condições de trabalho. 
 
Os docentes e investigadores 
que se ligarem na CDEP agirão 
para ajudar a construir esta 
mobilização, jamais 
pretendendo substituir-se ou 
concorrer com as referidas 
organizações. 

É necessário que o Orçamento do Estado 

responda às exigências da Escola Pública  

Reconhecimento do desempenho dos seus 

Professores e Educadores 

 

A recusa do Ministério da Educação em reconhecer mais de nove anos de trabalho 

docente, para efeitos de progressão na sua carreira profissional – em manifesto 

desrespeito pelas normas do ECD – foi a última gota de água na situação de injustiça 

sentida pelos professores. 

Tempo de trabalho docente onde a avaliação de Bom ou Muito Bom foi conseguida 

dentro de um sistema já de si injusto e aberrante (quotas por escola ou agrupamento), 

a partir de aulas supervisionadas, acções de formação também avaliadas e relatórios 

de actividade normais na vida de um professor ou educador. 

Os professores e educadores não merecem ser assim desconsiderados, e sobretudo da 

parte de um ministro da Educação que enche a boca com a defesa da Escola Pública. 

Defender a Escola Pública é dar condições aos seus trabalhadores para desempenhar 

as funções que a sociedade lhes exige. Defender a Escola Pública não se compadece 

com professores esgotados, sem tempo para preparar as aulas), permanentemente 

ocupados com tarefas administrativas e avaliações, no tempo que deveria ser de 

descanso ou para a sua família, para já não falar das acções de formação (muitas 

vezes até ao fim-de-semana). Professores tratados como tarefeiros, meros 

executantes das decisões tomadas através da cadeia de comando em que se 

transformou a Escola portuguesa. 

E é por isso que, para além do reconhecimento do tempo para progressão na carreira 

profissional de mais de nove anos de desempenho, a maioria dos professores e 

educadores exige, com os seus principais sindicatos: 

- Renovação do corpo docente das escolas – aposentação aos 36 anos sem penalidades, e 

transitoriamente a saída imediata de todos os colegas com mais de quarenta anos de 

serviço, independentemente da sua idade; 

- Vinculação de todos os colegas, respeitando-se a Lei Geral do Trabalho. 

- Respeito pelo nosso horário de trabalho, não carregando a componente não-lectiva de 

estabelecimento com actividades de ensino directo com alunos, para suprir o défice de 

docentes nas escolas; 

- Restabelecimento da democracia nas escolas, a partir da composição dos seus órgãos 

pedagógicos por docentes eleitos pelos seus pares e responsáveis perante eles. 

- Garantia de um ensino com condições idênticas para todas a crianças e jovens do país; 

portanto, sem fragmentações “municipais”. 

 

O Orçamento do Estado, tal como está, não pode responder a estas 

exigências para a garantia da Escola pública de qualidade! 

Será que pode ser alterado? 

 

As duas Centrais sindicais afirmam estar solidárias com a luta dos professores, 

participando os seus dois Secretários-gerais na concentração de 15 de Novembro 

diante da Assembleia da República. Ao fazê-lo, estão a zelar pela educação dos 

filhos dos trabalhadores portugueses. 

 



Quer uma quer outra expressam, sobre o Orçamento do Estado para 2018, o reconhecimento de que contém medidas 

positivas mas que fica bem aquém de um Orçamento capaz de responder às necessidades dos trabalhadores e do país. 

A CGTP-IN aponta valores numéricos, de várias rubricas do Orçamento, que permitiriam receitas de milhares de 

milhões de euros para o investimento público. 

Investir na Escola Pública, é investimento público. É investir na valorização e no reconhecimento da função social dos 

seus trabalhadores, condição fundamental para um ensino de qualidade para todas as crianças e jovens do nosso país. 

É do futuro da democracia que se trata! 

Sendo assim, aquilo que é legítimo os professores esperarem das Centrais sindicais e dos seus sindicatos é que estes 

exijam – à Assembleia da República e ao Governo – um Orçamento do Estado onde estejam garantidas as verbas 

necessárias a um ensino de qualidade, repondo os milhares de milhões de euros cortados pelo Governo anterior, 

nomeadamente a verba para a progressão na carreira profissional dos trabalhadores da Educação. 

Os professores ligados na CDEP apoiarão e ajudarão a desenvolver todas as iniciativas práticas, da parte das Centrais 

sindicais e dos sindicatos dos professores, que vão no sentido de ajudar estes a impor através de uma mobilização 

unida, a satisfação positiva das suas reivindicações. 

 

 

“O dinheiro não chega para tudo”, disse o Sr. 1º ministro em resposta às reivindicações dos professores (600 milhões 

de euros). No entanto, o OE tem valores questionáveis cujo montante é bem superior a este valor, como mostra a 

CGTP-IN. Para já não falarmos da desigualdade no pagamento de impostos…  

Lisboa, 15 de Novembro de 2017 

Centrais sindicais pronunciam-se sobre o OE para 2018 

CGTP-IN 

Esta Confederação sindical não subestima as medidas positivas desta proposta de OE, mas considera que ela está aquém 

das medidas necessárias para responder aos problemas dos trabalhadores e das populações. A CGTP-IN aponta algumas 

medidas que o actual Governo poderia pôr em prática:  

- Urgência em renegociar a dívida, em termos de montantes e de juros. Juros cujo valor está orçamentado em mais de 7 

mil M€ (milhões de euros), que absorve por inteiro o superavit de 5 mil M€.  

- Renegociação dos encargos com as parcerias público-privadas, cujas taxas de juro chegam a 8%, correspondendo a 

uma despesa líquida inscrita no OE para 2018 de 1171 M€. 

- A verba orçamentada de 850 M€ para o Fundo de Resolução dos bancos deverá ser canalizada para o investimento 

público, e esta despesa ser suportada pelos respectivos accionistas. 

- Taxação dos rendimentos do capital da mesma forma que são taxados os rendimentos do trabalho, uma medida que 

poderia possibilitar uma receita no valor de mais de 2000 M€. 

- Introdução de uma taxa de 0,25% sobre as transacções financeiras, com uma receita potencial superior a 1100 M€. 

UGT 

“Sendo este novo contexto um resultado claro de uma mudança de políticas, que apenas pecou por tardia, seria porém de 

esperar que o OE para 2018 fosse mais ambicioso, intensificando a estratégia que vem sendo seguida…” para dar a todos 

os trabalhadores um claro sinal de correcção de reversão das situações de injustiça que continuam. 

A UGT, referindo-se aos trabalhadores da Função Pública, cita de forma particular a situação dos professores e 

educadores, cujas mobilizações declara apoiar. 

Saúda ainda a atualização extraordinária de uma parte das pensões, o aumento do valor mínimo de subsistência e o reforço 

do Fundo de Estabilização da Segurança Social, através de receitas do IRC (Imposto sobre os Rendimentos do Capital). 

 

 

Contactar: Adélia Gomes – 963264728 / Luísa Patrício - luisapatricio@sapo.pt / José Luz – z.luz@iol.pt 

Carmelinda Pereira – 966368165 ou carmelinda.pereira@sapo.pt 

 


