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Proposta de protocolo negocial para a legislatura 2022-2026 a 

celebrar com o Ministério da Educação 

 

Na reunião realizada, no dia 4 de agosto de 2022, entre a Federação Nacional dos Professores e o 

Ministério da Educação, a FENPROF manifestou a pretensão em celebrar, já em setembro próximo, 

um Protocolo Negocial para a legislatura. Esse protocolo deverá identificar as matérias a negociar 

bem como o respetivo calendário negocial. Com esse propósito foram apresentados 10 pontos, que 

na opinião da FENPROF, concretizam os aspetos relevantes para conferir atratividade à profissão 

docente. 

1. Garantir salários decentes, o que implica a recomposição da carreira (tempo de serviço e 

vagas) e o enquadramento dos contratados de forma não discriminatória; 

2. Assegurar condições de trabalho sustentáveis e promover o bem-estar dos professores, 

designadamente respeitando a organização e limite legal do horário de trabalho e eliminando 

burocracia; 

3. Garantir o ingresso qualificado na profissão e uma efetiva estabilidade, nomeadamente 

abrindo lugares de quadro das escolas/agrupamentos de acordo com as suas reiais 

necessidades e pondo fim ao recurso abusivo a contratos precários; 

4. Rever o regime de avaliação de desempenho, com vista à eliminação das quotas e à sua 

substituição por modelo de matriz formativa; 

5. Promover o rejuvenescimento da profissão, criando condições para o regresso à profissão dos 

que a abandonaram; o acesso dos mais antigos à pré-reforma e à aposentação sem 

penalizações no final de 40 anos de serviço; o aumento do número de jovens a frequentar 

cursos de formação de professores; 

6. Garantir o direito a uma formação inicial de qualidade e a um desenvolvimento profissional 

contínuo; 

7. Reforçar a autoridade profissional e o prestígio social da profissão docente; 
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8. Abordar os desafios da igualdade e da diversidade entre os profissionais do ensino; 

9. Garantir uma maior participação dos docentes nas decisões de natureza pedagógica e, em 

geral, na gestão das escolas e dos agrupamentos; 

10.  Respeitar o exercício da atividade sindical em todos os seus domínios, comprometendo-se 

com o diálogo social, tornando-o consequente por via do desenvolvimento de processos 

negociais. 

 

Lisboa, 8 de agosto de 2022  

O Secretariado Nacional da FENPROF 


