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Greve Nacional de Professores e Educadores dia 2 de novembro de 

2022 e concentração em Lisboa junto à Assembleia da República entre 

as 15h00 e as 17h30 

 
No seguimento da informação já divulgada sobre a convocação da greve nacional 

de professores e educadores, para o próximo dia 2 de novembro, informamos que a 

ASPL aderiu também ao convite dos colegas da FENPROF para, em conjunto, 

realizarmos uma concentração, junto à Assembleia da República, entre as 15.00 e 

as 17.30 desse dia. 

Neste dia, o Senhor Ministro da Educação deslocar-se-á à Assembleia da 

República, em virtude do Orçamento de Estado para a Educação estar aí em 

debate. Não deverá ser tarefa fácil a defesa de um orçamento para o setor da Educação 

que continua muito deficitário, face às necessidades do sistema e às recomendações da 

OCDE para que os governos invistam, pelo menos, 6% do PIB na Educação; ora, o 

governo português, com este orçamento, apenas chega aos 3,2% do PIB! 

Portanto, está claro que as reivindicações que as organizações sindicais de 

Professores e Educadores têm apresentado ao governo e que, sistematicamente, 

estes têm adiado, continuarão, assim, sem resolução à vista. 

Apelamos, portanto, à sua participação na greve dos Professores e dos Edu-

cadores (todo o dia) e na respetiva concentração (pelas 15.00h), em frente à As-

sembleia da República, no próximo dia 2 de novembro, quarta-feira. 

Este é o dia e a forma que as organizações sindicais de Professores e Educadores 

decidiram ser os melhores para que cada um de nós, e todos em conjunto, façamos che-

gar o nosso descontentamento e a nossa voz de protesto pela forma como o governo 

trata os problemas da classe docente e a educação e o ensino, no nosso país, apre-

sentando orçamentos para o setor sempre muito abaixo da média dos países da 

OCDE! 

Contamos consigo e com todos! Passe a palavra aos seus colegas e amigos 

professores e educadores! Juntamente com os colegas da FENPROF estamos a organi-

zar os transportes para os sócios que queiram, por essa via, vir a Lisboa. Pedimos-lhe o 
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favor de acompanhar a informação diária que enviamos via newsletter a todos os 

associados, consultar o nosso site e contactar diretamente as nossas delegações. 

A título exemplificativo, apresentamos as propostas que a ASPL autonoma-

mente apresentou ao Ministério da Educação e através da União dos Sindicatos In-

dependentes (USI) ao governo e à Assembleia da República, mas que só com a força 

manifestada pelos Professores e Educadores que aderirem à greve e estiverem pre-

sentes na Concentração, no próximo dia 2, poderão ter peso e ser equacionadas 

pelos responsáveis políticos: 

1º - Introdução da previsão de uma verba para ajudas de custo nas deslocações ou 

no aluguer de quarto/casa para os professores e educadores deslocados das suas 

residências. Esta nossa proposta é para todo o território continental, contudo e tendo 

em conta as maiores carências nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Algarve e Alentejo, 

entendemos que estas ajudas deviam ser majoradas para estas regiões, por forma, a 

incentivar a colocação de docentes, colmatando a falta de docentes; 

2º - Introdução da previsão de uma verba para tornar a profissão docente mais 

atrativa, para combater a falta de docentes, como sejam: o pagamento dos estágios 

pedagógicos, a possibilidade de dedução das despesas efetuadas pelos docentes no e 

para o exercício da sua profissão, pois os instrumentos de trabalho, na sua maioria, 

são todos adquiridos a expensas dos docentes; 

3º- Introdução da previsão de uma verba para a recomposição da carreira docente, 

eliminando os constrangimentos administrativos das vagas de acesso aos 5º e 7º 

escalões da carreira, que impedem milhares de docentes de terem a progressão 

normal prevista na lei, bem como permita a eliminação das quotas para atribuição 

das menções de Muito Bom e Excelente, que impedem o reconhecimento do mérito 

de milhares de professores, pois em cada agrupamento de escolas ou escola não 

agrupada não pode haver mais do que 5% de Excelentes ou de 25% de Muito Bons; 
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4º- Introdução da previsão de uma verba que pusesse fim às ultrapassagens na 

carreira, entre os docentes que vincularam antes e após 2011, bem como permitisse a 

recuperação dos 6 anos e meio de tempo de serviço congelado que falta reconhecer 

a todos os docentes que trabalharam entre os anos de congelamento, ou seja, entre 

2005 e 2007 e entre 2011 e 2017; 

5º- Introdução da previsão de uma verba que permitisse o acesso à Pré-reforma dos 

professores e educadores, bem como a um regime específico de aposentação para 

estes profissionais, tendo em conta o enorme desgaste inerente ao exercício da 

profissão; 

6º - Introdução de uma verba que permita o alívio da enorme sobrecarga de trabalho 

e de tarefas dos docentes, passando algumas das várias tarefas burocráticas que 

nada têm a ver com o Ensino e com a Educação, para outros profissionais, bem como 

o fim da desregulação constante nos horários de trabalho dos docentes, ao longo do 

ano; 

7º- Introdução de uma verba que permita a redução do número de alunos por turma, 

para melhor se concretizar o direito ao sucesso educativo de todos os alunos, 

sobretudo daqueles que estão identificados como tendo graves comprometimentos ao 

nível físico, psíquico ou intelectual (a nossa proposta é de 20 alunos por turma no 1º 

ciclo do ensino básico e de 25 alunos nos restantes níveis e ciclos de ensino não 

superior; nas turmas em que existam alunos com necessidades específicas de 

aprendizagem, estes números apontados deverão ser reduzidos). 

Muitas outras reivindicações podíamos apontar, mas estas são as que consideramos 

mais pertinentes para se inverter os níveis de falta de professores, bem como de 

desmotivação e de exaustão dos que atualmente estão ao serviço, melhorando a 

qualidade da educação e do ensino que é proporcionada a todos os destinatários, 

sobretudo às nossas crianças, adolescentes e jovens em Portugal. 
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