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A FRENTE COMUM SAÚDA A LUTA DOS PROFESSORES
A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública saúda a greve nacional de professores
que decorre entre os dias 13 a 16 de março de 2018 em todo o país.
A Frente Comum solidariza-se com as reivindicações dos docentes, manifestando o seu repúdio
face à proposta do Governo relativa à recuperação do tempo de serviço para efeitos de carreira e
apoia a justa exigência de uma nova proposta que, no respeito pela Declaração de Compromisso e
pela Resolução n.º 1/2018, de 2 de janeiro, da Assembleia da República, garanta a recuperação
integral do tempo de serviço cumprido, a ter lugar entre 2019 e 2023.
Os professores e educadores continuam sem ver garantida a regularização dos seus horários de
trabalho, de modo a que a atividade desenvolvida diretamente com os alunos seja integrada na
componente letiva e a componente individual de trabalho, para a qual deverão reverter as horas
de redução do artigo 79.º do ECD, libertada de atividades, como reuniões e formação contínua
autorizada ou obrigatória, que deverão ser contabilizadas na componente não letiva de
estabelecimento.
Mais uma vez, a Frente Comum apoia o reposicionamento justo na carreira, a fixação de um valor
mínimo de vagas para progressão aos 5.º e 7.º escalões, a negociação anual do número real de
vagas a abrir, medidas de efetivo combate à precariedade e um regime de concursos justo e
transparente. Os docentes também rejeitam qualquer medida conducente à municipalização da
Educação, que, entre outras consequências negativas, acentuaria assimetrias e facilitaria lógicas de
privatização da Educação.
Em defesa da carreira – recuperação de todo o tempo de serviço e reposicionamento nos escalões
dos docentes com igual tempo de serviço-, para os horários – inclusão de todas as atividades com

os alunos na componente letiva, integração das reuniões e formação contínua obrigatória na
componente de estabelecimento, reduções letivas na componente individual - , para a
aposentação – regime específico da aposentação.
A LUTA É O CAMINHO. EM DEFESA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, DA ESCOLA PÚBLICA, DA
DIGNIDADE E DIREITOS DOS TRABALHADORES, PELO DIREITO À EDUCAÇÃO, PELA DEFESA DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA.
FCSAP

