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Colegas Professores/as e Educadores/as
Em representação dos Sindicatos dos Professores do Norte, da Região Centro, da Grande
Lisboa, da Zona Sul, da Madeira, da Região Açores e dos Professores no Estrangeiro, neste
Dia Mundial do Professor a FENPROF saúda todos os que em Portugal e no Mundo
desempenham ou desempenharam a profissão de Professor e que, em melhores ou piores
condições de trabalho, respeitados, atacados ou, até, perseguidos não desistem da sua nobre
missão de ensinar, mas também de educar, ajudando as crianças e os jovens a adquirir
conhecimentos, a construir competências e a desenvolver valores que, no futuro, serão muito
importantes para o seu exercício cidadão.
No mundo, este dia comemora-se sob o lema “Jovens professores: o futuro da profissão”,
que assenta como uma luva ao nosso país, daí o termos adaptado e adotado para esta
celebração.
A outra luva, que completa o par, é a mensagem conjunta da UNESCO, UNICEF, OIT,
PNUD e Internacional de Educação. Nela pode ler-se: “celebramos a experiência, a energia e
a paixão dos docentes, que são a pedra angular dos sistemas educativos do futuro, sendo,
também, fundamentais para a regeneração da própria profissão. Sem uma nova geração de
professores motivados, milhões de alunos ver-se-ão privados do seu direito a uma educação
de qualidade. Se a docência continuar a ser uma profissão mal remunerada e desvalorizada,
vai ser muito difícil atrair e reter os mais talentosos e contrariar as taxas de abandono da
profissão, que têm aumentado rapidamente em todo o mundo, devido, em boa parte, à
precariedade do emprego e às escassas oportunidades de desenvolvimento profissional
continuado. Para além disso, faltam recursos para os alunos com necessidades educativas
especiais, os alunos com deficiência, os refugiados e os alunos multilingues. É, pois, urgente
agir!”
A UNESCO lembra, ainda, que o mundo necessita de 69 milhões de novos professores
para que se cumpra a agenda Educação 2030 e sejam alcançados os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável que ela estabelece, mas também por se prever que, na próxima
década, se aposentem quase 49 milhões de docentes em todo o mundo. Muitos milhares,
como sabemos, aposentar-se-ão em Portugal, dado o nível de envelhecimento a que, aqui,
deixaram que chegasse a nossa profissão.
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É neste quadro que UNESCO, UNICEF, OIT, PNUD e Internacional de Educação instam
os governos a tornar a docência uma profissão de eleição capaz de atrair os jovens.
Também o Secretário-Geral da IE, na mensagem que dirige aos governos de todo o mundo,
afirma ser necessário “garantir salários e condições de trabalho decentes para todos os
educadores e professores, desenvolvendo programas de formação e indução para que os
jovens cheguem à profissão devidamente qualificados, sendo-lhes reconhecida a liberdade
académica e a autonomia profissional indispensáveis para que eles, como todos os
professores, possam agir como verdadeiros agentes de mudança”. Acrescenta David Edwards
que, só dessa forma, a Educação poderá ajudar o mundo a enfrentar com sucesso os grandes e
complexos desafios do futuro.
Em nome da FENPROF e dos seus Sindicatos, subscrevemos estas mensagens de saudação
aos Professores e Educadores e de chamada de atenção ao poder político de todos os países,
portanto, também de Portugal. Queremos, por último, neste nosso dia, estender a saudação a
todos os que, com os professores, são importantes na escola – estudantes, trabalhadores não
docentes, pais e encarregados de educação –, bem como a toda a sociedade portuguesa, pois é
por ela e para ela que os professores desempenham a sua função, esforçando-se para que a
educação de qualidade, inclusiva e equitativa, a par da promoção de oportunidades de
aprendizagem permanente para todos, sejam realidade.
Nós, Professores e Educadores, trabalhadores e cidadãos deste país, temos a certeza que
Portugal tem futuro se acreditar que este se constrói na Escola, com uma Educação de
qualidade, o que exige professores devidamente qualificados, valorizados e respeitados. É por
essa razão que hoje, amanhã e sempre os professores saberão escolher o melhor para Portugal,
mantendo-se disponíveis para negociar, mas nunca esquecendo que é a luta que abre o
caminho.
Viva o Dia Mundial do Professor!
Vivam os Professores e os Educadores!
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