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Comunicado sobe a greve dos funcionários nas escolas 
 
 

A situação dos funcionários das escolas vem-se protelando desde há anos e, por 
isso, a CONFAP tem repetidamente apontado esta como uma questão que urge 
resolver com a revisão da legislação bem como da formação dos funcionários 
nestas funções e estabilidade de acordo com as necessidades escolares. Este ano 
letivo não foi exceção e no inico do mesmo pedimos em reunião com o ME uma 
intervenção adequada e inadiável. 
 
Sabemos que as autarquias têm também, aqui uma competência fundamental e 
bem gostaríamos que todas pugnassem pelas melhores medidas na boa resolução 
do problema. Umas fazem-no bem, outras nem tanto, pelo que a ANMP pode aqui 
ajudar. 
 
Os funcionários nas escolas têm uma responsabilidade muito importante no 
desenvolvimento educativo e pessoal das crianças e dos jovens, nomeadamente no 
acompanhamento nos espaços escolares fora das salas de aula. Além de que são 
imprescindíveis para um bom desempenho da organização escolar e da qualidade 
do serviço prestado às famílias. A CONFAP tem sido conjuntamente com as suas 
associadas, exigente na qualidade do trabalho destes profissionais designadamente 
na garantia do bem-estar das nossas crianças e na sua Educação informal e não 
formal. E assim continuaremos. 
 
Por isso e porque o melhor interesse das crianças passa também pela qualidade do 
serviço educativo que as escolas proporcionam nos solidarizamos com estes 
profissionais, não deixando de lamentar, mas respeitando, contudo que tenham 
sentido a necessidade de recorrer à greve para defender os seus interesses, quer 
pelos incómodos causados a muitas famílias mas sobretudo porque é contranatura 
com a missão da Escola. 
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