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Comunicado à Imprensa 

Greve dos Professores e outras coisas mais 

Independentemente de quem grita (Professores, Governos (Nacional e Locais) 
ou Partidos Políticos) a plenos pulmões,“os Alunos são a nossa prioridade”. O certo é 
que a greve dos Professores continua, pelo conhecimento que temos do assunto, 
parece-nos ser justa, no entanto, independentemente da justeza da luta, quem sofre 
com ela, são os Alunos e as Famílias, não é o Governo.  

Os Alunos e por consequência as suas Famílias, continuam a ser utilizados para 
que uns e os outros consigam atingir os seus objectivos. Por um lado os Professores 
querem recuperar o tempo de serviço perdido, por outro o Governo quer poupar o 
dinheiro que essa recuperação implicará. 

Nós compreendemos tudo. Não compreendemos e não aceitamos é que sejam 
os nossos filhos a pagar a factura da falta de entendimento entre uma parte e a outra. 

Sinceramente estamos fartos da instabilidade que a Educação vive. Se não se 
conseguem entender, a FERLAP está disponível para mediar as negociações. 

Por outro lado, é necessário repensar a Educação. Embora ninguém nos ligue, 
continuamos a defender que é necessário um Pacto Político para a Educação a pelo 
menos 20 anos. É necessário de uma vez por todas que seja definida uma política 
efectiva para a Educação, uma política que não se altere cada vez que muda o 
Secretário de Estado. É necessário que se decida o que se pretende para o futuro da 
Educação em Portugal, não podemos continuar a fazer remendar em algo que já não 
tem espaço para remendos. Existe um bom ponto de partida, o Perfil do Aluno à Saída 
do Ensino Obrigatório, só temos que decidir como é que vamos atingir esse objectivo, 
que nos desculpe o Senhor Ministro, mas não nos parece que isso se consiga com 
políticas avulsas como tem sido hábito até aqui. 

A Educação define o futuro de um País. Pode ser risonho, ou, sombrio, o 
resultado só depende do que se pretende e do investimento que se faz. Não podemos 
continuar a adiar o futuro e a confiar na capacidade de “desenrasque” do português. O 
futuro de Portugal é demasiado importante para que se continue a brincar às políticas 
da educação. 

O futuro é HOJE. Por isso, Senhores Professores, Senhores Governantes, 
Senhores Políticos, entendam-se de uma vez, resolvam JÁ, o problema imediato que 
criaram aos nossos filhos e com mais tempo, pensem no que pretendem para o futuro. 

Com tantos problemas por resolver e lemos hoje, nas notícias, que a Educação 
vai passar para os Municípios (?!?!?!). Só podem estar a brincar. 

Isidoro Roque 


