
Greve 
1-4 out. |Açores - 4 out. 

 
As intenções do Governo: 
“(…) haveria outra posição [para recuperar o tempo de serviço] se houvesse 

abertura por parte dos sindicatos em renegociar uma carreira que muitos 

consideram insustentável, mas essa abertura não tem existido (…)” 

António Costa, 1.º Ministro, Expresso, 18/8/2018 

 

Não estamos disponíveis para uma política que agrava                  

os problemas da profissão! Exigimos soluções! Exigimos respostas! 

Carreira          Aposentação          Horários          Precariedade 



Não se pode negociar seriamente, com base em chantagens e em 

mentiras, lançadas pelo Governo na opinião pública. 

O Governo diz que não há dinheiro para salários, mas já há: 

 600 M€ para Bruxelas tapar o buraco do Brexit; 

 mM€ para as Parcerias Público-Privadas; 

 mM€ para garantir os lucros da Banca privada, sempre que pedem; 

 7 mM€ em juros especulativos da dívida. 

Este é dinheiro que sai do país, para nunca mais voltar. 

Os salários dos docentes são gastos cá, criam emprego e contribuem     

para o crescimento da economia. E a nossa carreira é que é insustentável!!?? 

 

Não aceitamos a política de baixos salários! Não aceitamos esta farsa, que joga 

trabalhadores contra trabalhadores, enquanto continua a não valorizar quem 

suportou tantos sacrifícios, em nome de uma crise que não foi da sua   

responsabilidade! 



Valorizar e 

dignificar a 

profissão 

Exigir a recuperação 
DO tempo de serviço Defender a      

Carreira 
Docente 

Lutar por 
horários dignos e 
justos, uniformi-
zar horários e 

reduções 

Criar um regime 
específico de 
aposentação 

(pensão completa 
com 36a serviço) 

Reduzir a 
Comp. Letiva 
a partir dos 

40 anos 

Combater a precariedade, 
responder às necessidades 
permanentes das escolas 

Valorizar 
contratados: 

salário e reduções iguais aos do 
quadro; compensação pela 

caducidade do contrato = LTFP  



Algumas conquistas da luta dos professores: 

Foi a força 
dos Docentes que obrigou o Governo da 

República a negociar! É a nossa força q
ue levará o  

Governo Regional a recuperar o tem
po de serviço! 

Carreira 
Docente 

Carreira 
única 

Derrota 
da PACC 

Avaliação formativa 
e não punitiva 

Greve de 27/10/2017 – obriga a descongelar as carreiras (OE2018) 

Greve de 15/11/2017 – obriga Governo a negociar com professores e assinar 

Declaração de Compromisso 

Greve de 13-16/3/2018 – obriga Governo a apresentar uma proposta 

Manifestação de 19/5/2018 e Greve às avaliações – forçaram                    

Governo a voltar às negociações 


