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AOS COLEGAS QUE EVENTUALMENTE AINDA
ESTEJAM INDECISOS
Uma das organizações membro desta Federação, a Pró-Ordem, é
coorganizadora da Manifestação Nacional de Professores do próximo
sábado, porém a Federação Portuguesa de Professores, enquanto tal, ainda não
tinha tomado posição pública sobre esta iniciativa. A qual resulta da
convergência de uma pluralidade de esforços e de organizações, tal como
aconteceu nas históricas manifestações de há uma dezena de anos atrás.
Assim, atendendo ao facto de:
- o Governo estar a incumprir a Declaração de Compromisso que subscreveu,
em 18 de novembro de 2017, com todos os sindicatos de pessoal docente;
- as reuniões realizadas com o Ministério da Educação se terem revelado
inconsequentes;
- os problemas com que o corpo docente se debate, v.g. a contagem integral do
tempo de serviço, o horário semanal de 35 horas efetivas, a ausência de um
regime específico de aposentação, as “trapalhadas” nos concursos e a não
colocação a concurso de todas as necessidades permanentes das escolas;
- estarmos em presença de uma iniciativa, convocada e coorganizada pela
generalidade do movimento sindical docente – e aberta à participação de todos;
a Federação Portuguesa de Professores, embora saiba que já existe um grande
número de autocarros, que transportarão a Lisboa, milhares de Colegas das
regiões mais distantes, apela a TODOS, e especialmente àqueles que vivem nas
localidades da área da Grande Lisboa, que, de barco, de comboio ou da forma
que lhes seja mais adequada, estejam presentes no próximo sábado, às 15h, para,
ao enchermos a Rotunda do Marquês de Pombal e a Av. da Liberdade,
significarmos ao Governo:
RESPEITO E VALORIZAÇÃO DA PROFISSÃO DOCENTE!
Lisboa, 17 de maio 2018
O Presidente da Direção Nacional
Filipe do Paulo

