
Reivindicações dos professores são incompatíveis com 

Orçamento do Estado para 2018 

 

Professores conquistam reconhecimento do tempo de serviço que prestaram 

 

No dia 15 de Novembro os professores e educadores de infância portugueses realizaram 

uma greve – com uma paralisação nacional a 90% – levando ao encerramento de muitas 

centenas de escolas em todo o país. E, tendo como pano de fundo essa enorme mobilização, 

milhares de entre eles concentraram-se diante do Parlamento (Assembleia da República). 

Fizeram-no ao apelo dos dirigentes de todos os seus sindicatos e com o apoio expresso 

das duas Centrais sindicais, cujos dirigentes máximos fizeram questão de mostrar participando 

nessa concentração. 

Enquanto ela tinha lugar, no plenário do Parlamento os deputados e o Governo debatiam 

o Orçamento do Estado (OE) para a Educação.  

Esta mobilização repentina – que surpreendeu o próprio Governo e a Comunicação 

Social – teve como ponto-chave o repúdio pela decisão do Governo apresentar um OE no qual 

não contabilizava, para efeitos da carreira dos professores, mais de nove anos do seu tempo de 



serviço. Isto significaria um corte de mais 600 milhões de euros nos salários dos professores, 

a juntar aos mais de 8000 milhões tirados pelo anterior Governo.    

Era de tal maneira um ponto de que o actual Governo não largar mão que sempre se 

recusou a negocia-lo com os sindicatos. Foi necessária a força dos professores, expressa na 

greve nacional e na concentração, para que o Governo tivesse chamado os sindicatos para 

negociações. 

Iniciadas logo no dia seguinte à greve, estas constituíram uma autêntica maratona que 

só terminou às 5 horas da manhã do dia 18.  

 

Os resultados das negociações 

As Direcções sindicais assinaram uma Acta de conclusões com os representantes do 

Governo (que foi designada por “compromisso”) onde é reconhecido todo o tempo de serviço 

prestado pelos docentes, mas a sua repercussão nos salários será feita de forma faseada, em 

prazos e montantes a acordar em negociações que serão iniciadas a 15 de Dezembro, tendo os 

sindicatos acordado que poderá ser pago até 2023 (notemos que o período de vigência deste 

Governo é só até 2019).  

O Governo aceitou também, no compromisso assinado, que serão iniciadas as 

negociações sobre as restantes matérias reivindicativas que unem todos os professores, 

relativas à aposentação, ao horário de trabalho e aos concursos. 

 

Conclusões 

Os docentes e educadores mostraram que têm capacidade e vontade de lutar pelas suas 

legítimas reivindicações. 

Elas são incompatíveis com o OE apresentado pelo Governo. Orçamento que poderia 

ser outro, tal como foi mostrado pela principal Confederação sindical (a CGTP) ao afirmar que 

é uma questão de escolhas políticas. De facto é um Orçamento que contempla – com largos 

milhares de milhões de euros – o pagamento dos juros da dívida pública e das parcerias púbico-

privadas, o Fundo de resolução dos bancos,...  

Foi a força da mobilização dos professores que fez com que tudo se mantenha em aberto, 

em relação à satisfação das suas reivindicações. 

Por outro lado, foi este compromisso assinado pelos dirigentes sindicais que viabilizou 

o OE do Governo. 

Reflexão de um dirigente sindical: “Tudo irá agora depender das negociações e a luta 

irá prosseguir. Se não tivéssemos assinado o compromisso, o Governo caía, e não há 

condições objectivas para uma melhor alternativa. Aqui e nos outros países da Europa.” 

Sim, a mobilização dos professores irá prosseguir e a discussão entre os militantes, 

quadros do movimento operário e trabalhadores em geral irá prosseguir em torno da questão 



colocada em todas as lutas, em todos os sectores, em todos os países: que passos é necessário 

dar e como dá-los para não se perder o que já se conquistou, em termos de direitos dos 

trabalhadores e das funções sociais do Estado? 

 

Declarações dos dirigentes da CGTP e da UGT 

Referindo o “compromisso” assinado pelos sindicatos dos professores com o 
Governo, o Secretário-geral da UGT, Carlos Silva – no encerramento do Congresso 
distrital de Setúbal desta Confederação – afirmou que “as negociações do Governo 
com os professores abrem caminho à negociação para reposição de direitos de todos 
os outros trabalhadores da Administração Pública”. 

Pelo seu lado, o dirigente da CGTP, João Torres — discursando no final da 
manifestação nacional organizada no mesmo dia por esta Confederação — sublinhou 
que “a luta é o motor do desenvolvimento”, como demonstraram os “avanços” 
alcançados com os professores esta semana quanto às progressões na sua carreira. E 
acrescentou, ligando esta mobilização aos problemas do conjunto dos trabalhadores: 
“Há avanços, mas é curto o caminho até agora percorrido [por este Governo] 
quando comparado com o muito que há para andar (…) em termos de reposição 
consistente de rendimentos e de direitos”. 

  


