
4 regional <!i:orreio llo.S ~~ores, 13 de Janeiro de 2018 

Meio milhar de professores reunid~s na Aula Magna da Universidade 

AntOnio Lucas deseja para 2018 que todos 
os professores cheguem ao topo da carreira 

Sindicato dos Professores dos A«;ores insiste que o Governo 
deve colocar 400 professores no quadro ate ao final da Legislatura 

0 Presidente do Sindicato dos Pro
fessores dos Ac;ores afirmou ontem ao 
Correio dos Ac;ores que urn dos seus 
desejos para 2018 e que todos OS pro
fessores possam chegar ao topo da 
carreira. 

Antonio Lucas explicou que, "sem 
a recuperac;ao do tempo de servic;o, 
essa possibilidade era nula porque a 
maioria dos professores nao chega
vam nem ao topo nem aos tres ultimos 
escaloes da carreira que sao aqueles 
que tern as maiores revalorizac;oes re
muneratorias". 

Uma das "conquistas" dos profes
sores em 2017 foi, exactamente, levar 
o Governo da Republica a recuar so
bre a impossibilidade de se recuperar 
o tempo de servic;o em sequencia a 
greve nacional dos docentes do dia 15 
de Dezern bro. 

0 Presidente do Sindicato dos Pro
fessores dos Ac;ores, que falava em 
sequencia ao plenario que juntou on
tern mais de 500 professores na Aula 
Magna da Universidade dos Ac;ores, 
considerou facto "negativo" de 2017 
a negociac;ao que "ainda esta a de
cot-rer" com o Governo da Republica 
para vagas de acesso ao quinto e ao 
setimo escalao ja que a posic;ao gover
namental e a de o numero de vagas ser 
o " mais reduzido possivel". 

Urn dos temas do plenario de pro
fessores de ontem foi, exactamente, 
o processo negocial em curso com 
o Governo da Republica que abran
ge, designadamente, a recuperac;ao 
do tempo de servic;o congelado, os 
reposicionamentos na carreira, as 
condic;oes de trabalho", entre outras 
questoes. 

0 plenario serviu tambem para o 
Sindicato apresentar aos seus associa
dos e aos professores presentes "as 
reivindicac;oes no que diz respeito as 
condic;oes de trabalho, nomeadamen
te a questao dos honirios do primeiro 
ciclo e do pre-escolar e das reduc;oes 
da componente lectiva por antigu i
dade. Sao questoes que, como refere 
Antonio Lucas, "estao por resolver ja 
de alguns anos a esta parte mesmo no 
ambito das discussoes dos estatutos 
regionais da carreira docente e que 
sao reivindicac;oes que trazemos, al
gumas delas desde 2009 e que nunca 
foram satisfeitas". 

0 Sindicato apresentou, igualmen
te, aos professor,es, as suas propostas 
de combate a precariedade docente. A 
estrutura sindical reafirmou, a propo
sito, "o desafio" que fez ao Govemo 
dos Ac;ores de, na actual Legislatura, 
fazer a integrac;ao de 400 docentes 
contratados. "Nos lanc;amos este de
safio logo no inicio da legislatura. No 
concurso anterior, entraram 67 profes
sores para o quadro. 0 que pretende
mos e que, no fim dos quatro anos da 

Desde 2009 que o Sindicato dos Professores dos At;ores insiste na questao da redut;ao da componente lectiva por antiguidade 

0 plenario serviu, en
tre outros temas, para 
o Sindicato apresentar 

aos seus associados e aos 
professores presentes ''as 
reivindicac;oes no que diz 
respeito as condic;oes de 

trabalho, nomeadamente 
a questao dos horarios do 

primeiro ciclo e do pre
escolar e das reduc;oes da 

componente lectiva por 
. .d d " ant1gu1 a e .... 

Legislatura, estejam nos quadros da 
administrac;ao regional 400 professo
res. A 1 de Setembro entraram para o 
quadro, que teria efeito no primeiro 
ano da legislatura, cerca de 67 pro
fessores. Para os 100 do primeiro ano 
da Legislatura, faltam 33. Vai haver 
novo concurso no inicio de Feverei
ro e estamos a criar pressao para a 
abertura de novas vagas" nesta altura, 
disse. Relativamente as condic;oes de 
trabalho, as questoes levantadas pelo 
sindicato " prendem-se, sobretudo, 
com os horarios de trabalho do pri
meiro ciclo e do pre-escolar. Nome
adamente, com aquela questao que 
trouxemos a lic;a desde 2009 relativa
mente as reduc;oes da componente lec
tiva por antiguidade. Compreendia-se 
que houvesse diferenciac;ao quando 
o regime de aposentac;ao era dife
rente para o primeiro ciclo e para o 

Direct;ao do Sindicato quer 400 docentes no quatro durante a Legislatura 

pre-escolar dos restantes ciclos 
de ensino. Quar.do o regime de 
aposentac;ao passou a ser o mesmo 
nao faz sentido haver discrimina
c;ao para os docentes destes niveis 
de ensino que tern as reduc;oes I 0 
anos mais tarde do que os outros", 
concluiu. 

Durante o plenario de profes
sores, alguns professores mani
festaram insatisfac;ao por os dois 
sindicatos de docentes da Regiao 
nao estarem unidos nos processos 
negociais e em eventuais g reves. 

Outros professores manifesta
ram tambem incompreensao por 
os sindicatos so debaterem ques
toes relativas aos docentes efecti
vos, esquecendo-se de debater nos 
processos negociais, questoes re
lativas aos contratados ha I 0, 20 
e mais anos. Joao Paz Uma conquista nacional com o envolvimento do SPA 
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