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NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

Na Vigília que encerra o conjunto das realizadas em todo o país, 
organizações sindicais de docentes anunciarão as formas de luta a 

desenvolver pelos professores já em janeiro  

 

Lisboa (Praça de Alvalade), 15 de dezembro - 18:00 horas 

 

 

As organizações sindicais de docentes ASPL, FENPROF, PRÓ-ORDEM, SEPLEU, SINAPE, SINDEP, 
SIPE e SPLIU reuniram para, como tinham anunciado, decidirem as formas de luta a desenvolver a 
partir de janeiro, caso o ME não recue nas suas gravosas intenções para o regime de concursos e não 
se disponibilize para abrir processos negociais relativos a outros assuntos, como a recomposição da 
carreira, a eliminação da precariedade, a regularização dos horários de trabalho, a aposentação ou a 
alteração do regime de mobilidade por doença. 

Essas formas de luta resultam do debate realizado nas escolas, com os professores, das decisões 
democraticamente tomadas pelas direções de cada organização e do trabalho de unidade e 
convergência entre todas as organizações. 

Amanhã, 15 de dezembro, na vigília que encerrará o conjunto de 19 iniciativas promovidas por 
estas organizações, de norte a sul do país, serão anunciadas as ações e lutas a desenvolver em janeiro 
e fevereiro, que culminarão com a Manifestação Nacional em defesa da Profissão, no dia 4 de março. 
Como foi afirmado na conferência de imprensa realizada em 5 de dezembro, em cima da mesa está o 
recurso à greve já no mês de janeiro. 

Nesta Vigília de encerramento que decorrerá em Lisboa, estarão presentes, entre muitos outros 
dirigentes das organizações sindicais que convergem na luta em curso, Fátima Ferreira (ASPL), Mário 
Nogueira (FENPROF), Filipe do Paulo (PRÓ-ORDEM), Pedro Gil (SEPLEU), Francisco Pinto (SINAPE), 
António Tojo (SINDEP), Júlia Azevedo (SIPE) e Manuel Monteiro (SPLIU). 

Convidamos todos os órgãos de comunicação social para estarem presentes nesta vigília que 
decorrerá na Praça de Alvalade, frente à delegação regional da DGEstE. 

 

Lisboa, 9 de dezembro de 2022  

As organizações sindicais 


