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MENSAGEM DA FENPROF AO 8º CONGRESSO DA CONTEE 
 
 
 
Queridos Amigos e Camaradas, 
 
Contrariamente ao que gostaria e seria justo para com todos vocês, não 

poderei estar presente no vosso importante Congresso, por coincidir com 
uma importante data do calendário escolar português, o da sua abertura, 
em 1 de Setembro. Sendo sábado, acontece que no dia 31 de Agosto serão 
divulgadas as listas de colocação de professores para contratação e as 
expetativas são as piores: milhares de professores, muitos deles com 10, 15 
e 20 anos de serviço, ficarão no desemprego devido à imposição de medidas 
deliberadamente tomadas nesse sentido. 

 
Como sabeis, Portugal vive hoje um tempo muito difícil. Alvo de 

especuladores, agiotas e, sobretudo, vítima da ganância do capital que 
aproveita as fragilidades deste país para o explorar ainda mais, as políticas 
de direita desenvolvidas pelo atual governo com o apoio do Presidente da 
República, estão a criar uma situação insustentável para os trabalhadores 
em geral, que se reflete fortemente no setor dos professores. Da mesma 
forma, os serviços públicos são violentamente atacados e as privatizações 
acontecem a todo o momento, com o país a perder o controlo sobre algumas 
das mais importantes alavancas da sua economia e os portugueses a 
perderem direitos sociais que construíram e conquistaram nos 38 anos de 
Democracia. 

 
Forçado a atingir valores muito baixos no seu défice e a pagar, em pouco 

tempo e com juros muito elevados, a chamada dívida soberana, FMI, União 
Europeia e Banco Central Europeu emprestam dinheiro ao país que cobram 
a juros dourados, para além de imporem medidas que subvertem e 
fragilizam as leis laborais, provocam níveis de precariedade absolutamente 
insustentáveis e fazem disparar o desemprego para valores nunca vistos. 

 
Os professores são dos grupos profissionais mais atingidos. As carreiras 

docentes encontram-se congeladas, estando impedidas quaisquer 
progressões, os salários foram reduzidos, chegando o corte a atingir os 10%, 
os subsídios de férias e de Natal foram suprimidos, a carga fiscal aumentou, 
os descontos para fins sociais aumentaram enquanto os benefícios foram 
reduzidos, o custo dos bens de primeira necessidade aumentaram, desde a 
alimentação à habitação, aos transportes ou aos combustíveis. 
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Mas as medidas tomadas pelo governo não se esgotam no ataque aos 

salários e aos direitos sociais, elas dirigem-se igualmente ao emprego. Para 
terem uma ideia da dimensão, segundo números oficiais do próprio governo, 
entre 2009 e 2011 o desemprego registado dos professores aumentou 225%. 
De julho de 2011 a julho de 2012 o desemprego dos professores aumentou 
101,4%, isto é, duplicou em apenas um ano. 

 
Para que tal acontecesse, o Ministério da Educação e Ciência tomou 

medidas destinadas a atingirem esse objetivo. Entre elas destacam-se o 
aumento do número máximo de alunos por turma, o encerramento de 
escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico (antigo Ensino Primário), a agregação 
de escolas básicas e secundárias em mega-agrupamentos, a extinção de 
disciplinas artísticas e de formação cívica também nos ensinos básico e 
secundário, a eliminação de inúmeros projetos das escolas que visavam 
promover o sucesso escolar e combater o abandono. Também no Ensino 
Superior, setor em que a precariedade atinge os níveis mais elevados, o 
desemprego tem um impacto fortíssimo devido à extinção de cursos, ao 
abandono de muitos jovens que não conseguem suportar os custos da 
frequência e mesmo ao encerramento de instituições. 

 
No Ensino Privado a situação não é melhor. Os patrões, na ânsia de 

manterem os seus lucros, tentam aumentar o horário de trabalho dos 
docentes, desrespeitam normas das leis laborais para agravarem as 
condições de trabalho nos colégios, impõem reduções salariais e provocam 
despedimentos coletivos que atingem docentes efetivos com muitos anos de 
trabalho. 

 
Como se conclui do relato efetuado, a situação é extremamente negativa e 

no dia 31 de agosto, quando se conhecerem as colocações para 2012/2013, 
será ainda mais claro o problema com o número de professores 
desempregados a disparar ainda mais. Na sequência dessa situação, a 
FENPROF irá desenvolver uma ação nos Centros de Emprego, na qual os 
seus dirigentes terão, necessariamente, de se empenhar incluindo, 
obviamente, eu mesmo na qualidade de Secretário-Geral da nossa 
organização. 

 
Camaradas, 
 
Foi muito importante a solidariedade que temos recebido dos 

companheiros brasileiros e também ela nos tem dado mais força para 
continuarmos uma luta que não está a chegar ao fim, pelo contrário. À 
medida que as políticas impostas pela troika a Portugal se tornam mais 
violentas os problemas tornam-se também mais graves. O desemprego 
registado no nosso país já ultrapassa os 15%, mas a taxa real é já de 22%; 
os salários dos portugueses sofreram uma grande quebra neste ano de 
intervenção do FMI, BCE e União Europeia; os direitos sociais degradam-se 
todos os dias; a Democracia tem sofrido sérios e fortes revés, sendo 
preocupante o grau de degradação que tem vindo a atingir. 
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Pela parte da FENPROF, e da CGTP, a nossa Central, não baixaremos os 

braços. Continuaremos na luta, com a certeza de que, lutando, podemos ou 
não ganhar, mas cruzando os braços perde-se sempre. Nós queremos 
contribuir, com a nossa luta, para uma mudança efetiva de políticas mas 
também para uma transformação profunda da sociedade. 

 
Um Abraço forte e fraterno. 
 
 

Pel’O Secretariado Nacional da FENPROF 
 

Mário Nogueira 
Secretário-Geral 

 
 

 


