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Todos/as contam para exigir do ME diálogo, 
negociação e soluções para os problemas.

É justo e necessário contabilizar os mais de seis anos 
e meio (no mínimo, dois escalões) que continuam por 

recuperar, apesar de terem sido cumpridos;

É ilegal o ME ter deixado esgotar o prazo (final 
de janeiro) para negociar e publicar as vagas para 

progressão aos 5.º e 7.º escalões, devendo estas 
corresponder ao número de docentes impedidos de 

progredir;

É inadmissível, ilegal e inconstitucional que docentes 
com mais tempo de serviço continuem em escalões 

abaixo de outros que têm menor antiguidade;

Não é justo e deve ser alterado um regime 
de avaliação que, devido às quotas, impede a 

atribuição das menções devidas, gerando profundas 
desigualdades entre docentes da mesma escola e, 

ainda mais, de escolas diferentes.
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