
 
 

ESCOLA SEDE: ESCOLA SECUNDÁRIA JÚLIO DANTAS - LARGO PROF. EGAS MONIZ · APARTADO 302 · 8601-904 LAGOS  
TELEFONE: 282770990 · TELEFAX: 282770999            Email: info@aejd.pt        www.aejd.pt 

1 de 1 

 

TOMADA DE POSIÇÃO DO CONSELHO GERAL 

 

Dada a atual conjuntura e tendo como referência todas as manifestações/greves quer frente 

às escolas, a nível local, quer a nível regional, quer as recentes marchas que reuniram todos os 

professores, educadores, técnicos especializados e pessoal não docente, em Lisboa, permite 

constatar que todos os profissionais da educação estão unidos, independentemente da sua filiação 

sindical, e que estes demonstram o seu descontentamento relativamente às suas condições sócio 

laborais, assim como o seu desagrado quanto às mensagens transmitidas pelos representantes do 

atual governo e que põem em causa as funções essenciais da escola pública. 

As manifestações/greves de todos os profissionais da escola pública que tiveram início no 

passado mês de dezembro e que provocaram a alteração do normal funcionamento das escolas, 

tiveram como objetivo alertar os responsáveis políticos para a necessidade de valorização destes 

profissionais e para a promoção do debate sobre o futuro da educação no nosso país. 

Estas ações amplamente difundidas, na maioria das vezes com transmissão em direto, pelos 

meios de comunicação social, deixaram e deixam claro (evidente nas manifestações realizadas em 

Lisboa, com milhares de manifestantes), para a opinião pública, que todos os profissionais de 

educação apontam argumentos válidos que sustentam as suas reivindicações. 

Sendo o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Júlio Dantas, Lagos, o órgão 

representativo da comunidade educativa, este considera que todos os profissionais de educação 

devem ser devidamente valorizados nas suas carreiras profissionais, na melhoria das condições de 

trabalho e remuneratórias, no respeito pelas suas funções, na avaliação do desempenho, na 

recuperação de tempo de serviço e na eliminação das quotas, da burocracia e sobretrabalho. 

Vem assim, este órgão manifestar a sua solidariedade e respeito para com todos os 

profissionais de educação, que através das lutas até agora travadas, com pouco ou nenhum impacto 

nos responsáveis políticos a nível central, têm dado um exemplo de cidadania, não descurando e 

cumprindo diariamente as suas funções essenciais, para o bom funcionamento e promoção da 

qualidade da Escola Pública. 

 

Documento aprovado em reunião de Conselho Geral de 9 de março de 2023 

 

A Presidente do Conselho Geral 

Maria Madalena da Silva 
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