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NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

Organizações sindicais saúdam os docentes  em luta e preparam, em 
convergência, negociação suplementar e o prosseguimento da luta se ME 

continuar sem dar as respostas necessárias 

 

As organizações sindicais ASPL, FENPROF, FNE, PRÓ-ORDEM, SEPLEU, SINAPE, SINDEP, SIPE e 
SPLIU saúdam os professores e os educadores que, de forma determinada, mantêm viva a luta pelo 
respeito, pela valorização da profissão e pela melhoria das condições de trabalho nas escolas. 

Saúdam os/as docentes que nos dias 2 e 3 de março deram uma enorme expressão à greve 
convocada para esses dias, não obstante os serviços mínimos decretados terem sido a forma 
encontrada pelo Ministério da Educação para limitar o direito constitucional à greve. 

Saúdam os/as docentes que em 4 de março encheram as ruas de Lisboa e Porto em mais duas 
grandiosas manifestações, apesar de marcadas com, apenas, 4 dias de antecedência, devido à 
imposição de serviços mínimos para os dias inicialmente previstos. 

Determinados em prosseguir a luta que  vêm desenvolvendo há meses, a semana que hoje se 
inicia será de grande importância para os professores. Na quinta-feira, dia 9 de março, pelas 10:30 
horas, terá lugar a reunião de negociação suplementar do processo de revisão do regime de 
concursos, o qual fora encerrado pelo ME em 23 de fevereiro. Esta reunião foi requerida pelas 
organizações sindicais que consideraram, após o encerramento unilateral do processo negocial, não 
estarem reunidas as condições para haver acordo. 

Antes daquela reunião, as organizações sindicais de docentes irão reunir para articularem 
posições, apreciarem as respostas dos docentes ao inquérito promovido no âmbito dos Dias 4D e 
decidirem o plano que dará continuidade à luta, caso do Ministério da Educação continue a não dar 
as respostas que os professores exigem. No final desta reunião, que terá lugar amanhã, dia 7, as 
organizações sindicais darão a conhecer não só os resultados do inquérito promovido, como as 
decisões tomadas no contexto de unidade e convergência que tem juntado as 9 organizações. Tal 
acontecerá em: 

 

CONFERÊNCIA DE IMPRENSA 

7 de março (terça-feira), 16:00 horas 

Lisboa, Hotel Olissipo Marquês de Sá 

(Av. Miguel Bombarda) 

 

 

Lisboa, 6 de março de 2023  

As organizações sindicais 

ASPL, FENPROF, FNE, PRÓ-ORDEM, SEPLEU, SINAPE, SINDEP, SIPE e SPLIU 


