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Tiago Brandão Rodrigues há muito que não é um ministro da
Educação
DECLARAÇÃO DE REPÚDIO E EXIGÊNCIA
Quem não sabe respeitar os professores não pode ser governante de um Estado de Direito Democrático

Decididamente, Tiago Brandão Rodrigues não respeita os professores e as suas organizações sindicais. Isso ficou bem patente, de
novo, ontem (15 de janeiro de 2019), na Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República, quando afirmou que, em
relação às negociações com os professores, o governo tem o seu “próprio calendário”, afirmando, ainda, que o “Orçamento do
Estado é válido para todo o ano”, ou seja, insinuando que a negociação poderá ser quando for, até mesmo fora da atual
Legislatura.
Tiago Brandão Rodrigues não só opta pela provocação, como revela, mais uma vez, não estar à altura do cargo que ocupa. Se
com esta insinuação o ministro pretende que passe a ideia de que a negociação até poderá não ser realizada durante o mandato
do atual governo, deveria, de imediato, abandonar as suas funções.
Os professores exigem que o processo negocial se inicie no curto prazo e que a convocatória para a primeira reunião seja
recebida pelas organizações sindicais até final da presente semana. Mas há mais, perante a incapacidade e a comprovada
incompetência política do ministro da Educação para dirigir esta negociação, competirá ao governo, particularmente a António
Costa, encontrar, urgentemente, a sede negocial adequada ou, então, substituir o ministro. No próximo dia 24 de janeiro, o
governo será confrontado com o primeiro sinal de impaciência dos professores. A partir daí, a manter-se a posição do governo –
não convocando negociações ou apresentando uma proposta que apague tempo de serviço –, os professores irão endurecer uma
luta que se reforçará todos os dias e durará o tempo que for necessário.
Decididamente, e como consta em título, Tiago Brandão Rodrigues há muito que não é um ministro da Educação. Mas a
Educação e o País precisam de um.
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