
MANIFESTAÇÃO NACIONAL DOS PROFESSORES E EDUCADORES 

FUNCHAL, 19 DE MAIO DE 2018 

RESOLUÇÃO 

Considerando que: 

- há compromissos, há muito, assumidos pela Secretaria Regional de Educação, com as 

organizações sindicais de professores, que continuam por concretizar, com destaque para a 

regulamentação da recuperação de todo o tempo de serviço cumprido nos períodos de 

congelamento;  

- se verifica um cada vez maior desgaste dos docentes, decorrente das más condições de 

trabalho, designadamente de um reconhecido, penalizador e prejudicial envelhecimento na 

profissão, em relação ao qual, porém, a SRE e o Governo Regional continuam a nada fazer; 

- muitos dos velhos problemas que afetavam os docentes se têm agravado e, 

simultaneamente, foram criados, com as alterações do diploma dos concursos, novos 

problemas que os penalizam nos seus direitos e nas suas condições de trabalho; 

- o alastrar do problema da avaliação docente entre 2013 e 2018 tem impedido que 

centenas de docentes que já reúnem condições para progredir o possam fazer; 

- o grave problema da precariedade continua a afetar centenas de docentes que, 

ilegalmente, são obrigados a somar cinco contratos completos e sucessivos para poderem 

vincular; 

- continuam a ser exigidas vagas de acesso aos 5.º e 7.º escalões da carreira, o que 

constitui uma forma artificial de dificultar a progressão na carreira; 

 

os Professores e os Educadores presentes na Manifestação Nacional realizada em 19 de maio 

de 2018, no Funchal, exigem que a SRE e o Governo Regional resolvam os problemas referidos 

em cima, realizando de imediato negociações com as organizações sindicais para esse efeito. 

Se isso não se verificar até ao final de maio, nomeadamente em relação ao processo de 

recuperação do tempo de serviço, os professores e os educadores intensificarão a sua 

contestação durante os meses seguintes, podendo, entre outras formas de luta, recorrer à 

greve em período das avaliações de final de ano letivo. 

 

 

Funchal, 19 de maio de 2018 

Os Professores e Educadores presentes na Manifestação Nacional 


