
 

 

Assunto: Resposta ao pedido de informação sobre a Petição nº 8/XV/1ª, em que os docentes reclamam 

justiça, efetivação de nossos direitos e respeito pelo horário de trabalho, da iniciativa da FENPROF – 

Federação Nacional dos Professores (17 450 assinaturas) 

 

 

Para a FNE, o investimento nos recursos humanos da educação, com carreiras exigentes, mas valorizadas, 

devidamente remuneradas e atrativas, nas quais Educadores e Professores se revejam, tem de constituir 

uma prioridade nacional. 

Não podemos correr o risco de que os melhores, porque não sentem o seu trabalho reconhecido nem 

valorizado, abandonem o ensino com todos os reflexos negativos que tal situação comportará. 

Deverá promover-se uma forte aposta na revalorização da profissão docente nos planos profissional, social 

e material, construída na base de um diagnóstico rigoroso e no envolvimento de todos os parceiros, o que 

deveria ser inscrito como um objetivo da Legislatura que agora está a começar. 

A FNE coloca na primeira linha do seu entendimento do exercício da profissionalidade docente que esta 

se deve pautar por níveis elevados de rigor científico e pedagógico, não deixando de sublinhar a 

importância de, em consequência, permitir a identificação de mecanismos que visem o reconhecimento 

do mérito e da excelência. 

Os professores e educadores encontram-se hoje envelhecidos, sendo Portugal um dos países com os 

professores mais velhos da Europa. Este é um problema que se agrava quando verificamos que os jovens 

não se sentem atraídos para a profissão docente, comprometendo seriamente a sua renovação.  

Os professores mais novos trabalham anos e anos com horários incompletos que resultam em baixos 

salários, com uma grande rotatividade de colocações e, zonas do país existem, onde o salário nem sequer 

permite pagar as despesas com o alojamento. Hoje em dia, poucos arriscam uma profissão em que se 

palmilha de forma itinerante o país durante 15 e 20 anos de mala às costas e com a família desagregada, 

para encontrar uma possibilidade de vinculação e o direito a uma carreira profissional.  

A profissão docente deve ser atrativa, particularmente para os mais novos. Considerando que a atual 

geração de docentes tem vindo a envelhecer e que os mais novos a abandonam muitas vezes muito cedo, 
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é fundamental estabelecer mecanismos que contrariem estas tendências. Para isso, é preciso intervir ao 

nível das condições de trabalho, do desgaste profissional, das condições de segurança social, do fim da 

precariedade, dos salários e do acesso à aposentação, de forma que se restabeleça a atratividade da 

profissão docente. 

A valorização da profissão passa pela determinação de condições que permitam que aos docentes sejam 

disponibilizadas pelo Estado e pela Sociedade efetivas condições de exercício da autonomia profissional, 

com o reconhecimento do prestígio, do respeito e da confiança no seu trabalho. 
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