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FENPROF pediu, hoje mesmo, primeira reunião aos grupos
parlamentares e audiência ao Senhor Presidente da Assembleia da
República para entregar Petição subscrita por milhares de
professores
Segunda-feira seguirão pedidos de reunião ao Ministro da Educação e ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior

Os problemas nos setores da Educação e na Ciência são muitos, a maior parte complexos e, de uma forma geral, afetam com
gravidade a vida das escolas e a atividade de docentes e investigadores.
De uma forma geral, são problemas que os/as portugueses/as conhecem, alguns já velhos e que se agravaram, outros mais
recentes mas a necessitar, igualmente, de soluções que não podem demorar. Neste início de ano letivo, uns e outros têm vindo a
ganhar grande visibilidade, desde logo porque pois muitas escolas têm sido obrigadas a encerrar, no mínimo, diversos serviços,
deixando de dar respostas que são fundamentais ao seu normal funcionamento.
Relativamente aos professores, os problemas que afetam a profissão são muitos e também eles graves, destacando-se a não
contagem, para carreira, de todo o tempo de serviço cumprido no exercício da profissão, o envelhecimento do corpo docente, o
enorme desgaste que afeta os profissionais, vítimas que são de uma sobrecarga horária e de trabalho que, para além de não ser
adequada ao exercício da docência, em muitos casos é mesmo ilegal. Também a precariedade é problema que continua a afetar
milhares de docentes, sendo outra questão que urge ser resolvida.
Os professores e educadores esperam que estes problemas sejam resolvidos ao longo da legislatura que se inicia e foi com o
objetivo de contribuir para a sua resolução que a FENPROF decidiu:
- Ainda hoje, após a tomada de posse dos/das novos/as deputados/as, solicitar reunião a todos os grupos parlamentares,
com o objetivo de entregar o Caderno Reivindicativo para a legislatura, aprovado pelos órgãos da FENPROF;
- Também hoje, de tarde, solicitar uma audiência à Presidência da Assembleia da República para entregar a Petição posta
a circular no início do ano letivo e já subscrita por milhares de docentes que requerem soluções para os problemas da profissão,
sendo proposto o dia 12 de novembro para concretizar a entrega;
- Na segunda-feira, primeiro dia útil da legislatura, a FENPROF fará chegar pedido de reunião ao Ministro da Educação, na
qual apresentará e entregará o Caderno Reivindicativo dos Professores e Educadores, bem como o abaixo-assinado, que, tal
como a Petição atrás referida, identifica problemas que afetam a profissão docente e exige soluções para as quais se apresentam
propostas;
- Por último, também na segunda-feira, a FENPROF solicitará uma reunião ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior na qual pretende traçar as prioridades para a resolução de problemas que, no caso dos profissionais, têm maior
expressão ao nível das carreiras, dos concursos e da precariedade; no caso das instituições releva o problema do financiamento,
num quadro mais abrangente de todo um RJIES que urge ser revisto.
Aguardam-se para breve as marcações das reuniões solicitadas.
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