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MUNICÍPIO DO BARREIRO 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
DELIBERAÇÃO 

N.º 10/2023 
 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal realizada em 22 de fevereiro   
 
 
 

SAUDAÇÃO 
 

PROFESSORES E EDUCADORES DO BARREIRO 
 
 

Há mais de dois meses que os professores e educadores do Barreiro estão em luta, 
exigindo respeito. Depois de vários anos de degradação das suas condições de vida – 
entre 2011 e 2022, o poder de compra dos trabalhadores da Administração Pública sofreu 
uma redução média de 12,2% ao passo que os professores viram a sua remuneração 
base recuar 15,1% –, a atual conjuntura de crise tornou insustentável a situação e levou 
professores e educadores a manifestar de forma veemente o seu descontentamento.  
  
Envelhecidos, exaustos e esgotados, os professores e educadores são esmagados por 
burocracias e plataformas intermináveis que tudo monitorizam, registam e vigiam, sem 
nada acrescentar à melhoria de qualidade dos processos de ensino-aprendizagem.  
  
No seu quotidiano, professores e educadores têm de enfrentar a desmotivação dos 
estudantes e a violência nas escolas, transformadas em repositórios de problemas sociais 
e enfrentando necessidades urgentes de requalificação de equipamentos e edifícios.  
  
Para além das já antigas reivindicações associadas à recuperação do tempo de serviço 
e à necessidade de resolver o problema dos professores de casa às costas, as alterações 
no modelo de recrutamento, dando autonomia aos diretores para poderem selecionar ⅓ 
dos seus professores tendo em conta o seu perfil e os projetos educativos das escolas, 
foi a gota de água que fez transbordar o copo da indignação e da revolta.  
  
Por isso, a sensação difusa e generalizada de mal-estar, a insatisfação e o sentimento de 
injustiça, a falta de reconhecimento e a desvalorização da profissão fizeram ouvir a sua 
voz.  
  
A luta dos professores e educadores é justa e a resolução dos seus problemas não pode 
esperar.  
  
Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro delibera:  
  

1. Saudar os professores e educadores do Barreiro, reconhecendo que as suas 
reivindicações e exigências são justas, adequadas e devem ser atendidas pelo Governo.  
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2. Saudar os estudantes, encarregados de educação e demais membros das 
comunidades educativas, pela confiança e solidariedade manifestadas para com os 
professores e educadores do Barreiro.  
  
  
Aprovada por maioria. 
 

 

Barreiro, 22 de fevereiro de 2023 

 

 

 

 
O Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro, 

 

 

 
André Alexandre Pinotes Batista 
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