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COMUNICADO 

PROFESSORES 

POR UMA ESCOLA PÚBLICA UNIVERSAL, DE QUALIDADE E FUTURO 

 

No passado dia 5 de fevereiro através do Comunicado “Professores – A vossa causa é a nossa 

causa”, a AOFA expressou, de forma inequívoca, o apoio total e incondicional às demonstrações 

públicas de indignação e de defesa dos legítimos direitos que assistem aos profissionais da educação, 

e aos professores em particular. 

No mesmo comunicado a AOFA reconhece, por publicamente bem conhecidas, a justiça das 

reivindicações dos Professores, atores centrais de uma Ensino Público que se exige de qualidade e 

futuro, pilar essencial de um Portugal democrático de que, em breve, comemoraremos, com orgulho e 

honra pelas responsabilidades acrescidas dos Militares, o primeiro cinquentenário.   

Acresce que parte significativa das reivindicações dos Professores são transversais às dos 

Militares das Forças Armadas, sejam Sistemas de Avaliação injustos e inadequados, Anos de Serviço 

Congelados e que importa recuperar, Desregulação das Carreiras, Precariedade, Remunerações 

baixíssimas e, não menos relevante, um sentimento generalizado, acumulado em décadas por 

sucessivos Governos, de Desrespeito e Desconsideração pelos Profissionais destes setores, mas 

igualmente por diversos Profissionais de outras Carreiras integrantes da Administração Pública.  

Face ao exposto, por coerência, vontade própria e forte convicção da justiça que encerra esta 

decisão, mas não podendo também deixar de relevar as múltiplas sugestões que, sob a forma de apelo 

à participação, nos foram sendo transmitidas, decidiu o Conselho Nacional da AOFA, por unanimidade, 

na reunião realizada a 9 de fevereiro, estar presente, de forma simbólica, na Manifestação de 

Professores que se realizará em Lisboa a 11 de fevereiro e proceder à emissão deste comunicado, dele 

dando conhecimento a todas as Centrais Sindicais e Sindicatos organizadores da Manifestação bem 

como, como vem ser hábito, a todos os nossos concidadãos, por via da generalidade dos Órgãos de 

Comunicação Social! 

  

Trafaria, 10 de fevereiro de 2023 

 

O Presidente do Conselho Nacional 

 

António Augusto Proença da Costa Mota 

Tenente-coronel 
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