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Manifestação Nacional de Educadores e Professores
9 de maio em Lisboa

Caro(a) colega e amigo(a)

O SEPLEU em unidade com outras organizações sindicais de docentes, 
suas congéneres, convocaram uma grande Manifestação Nacional de 
Educadores e Professores para o dia 19 de maio, em Lisboa.

Este sindicato foi um dos subscritores da “Declaração de Compromisso” 
assinada com o governo a 18 de novembro de 2017, tendo em vista a 
recuperação, para a carreira, do tempo de serviço “congelado” – 9 anos, 
4 meses e 2 dias, entre outras questões não menos importantes. 

As outras questões do compromisso assumido estão igualmente ainda 
por cumprir, como é o caso da negociação de propostas visando re-
organizar os horários de trabalho (horário le  vo/horário não le  vo) e 
o “rejuvenescimento” da classe, permi  ndo a aposentação em regime 
especial dos mais an  gos e a entrada para a carreira de milhares de 
docentes. O ME con  nua a recorrer à contratação a termo de muitos 
docentes, para sa  sfazer necessidades permanentes e não só transitó-
rias, como impõe a lei.
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Após uma greve de 4 dias, entre 13 e 16 de março, os sindicatos decidiram dar mais uma oportunidade ao diálogo, mas sem sucesso: o 
governo mantém-se intransigente na intenção de anular mais de 70% do tempo de serviço cumprido pelos docentes durante os períodos 
do “congelamento”. 

De então para cá, as organizações sindicais de educadores e professores solicitaram reuniões: aos Grupos Parlamentares, que decorrem; 
ao Primeiro-Ministro, que respondeu delegando no Ministro da Educação; ao Ministro da Educação, que não respondeu; ao Presidente 
da República que respondeu, mas delegando num assessor.

Assim, não resta outra alterna  va aos educadores e professores senão a de endurecerem a luta! O tempo de serviço prestado não se 
negoceia, conta-se!

Contamos também com a tua par  cipação nesta GRANDE MANIFESTAÇÃO NACIONAL da classe, para mostrarmos a nossa profunda 
indignação pela forma como estamos a ser discriminados e maltratados.




