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No inicio da reunião ordinária de Conselho Geral do dia 23 de fevereiro de 2023, foi entregue em 

mãos pelas profissionais de Educação, a docente, Susana Ramos, a Assistente Operacional, 
Filomena Nunes e a Assistente Técnica, Ana Filomena Neves, um abaixo-assinado que mereceu 
a melhor das atenções dos conselheiros presentes. Nele constam as preocupações dos 

profissionais que têm vindo a ser dadas a conhecer à sociedade. 
Desde dezembro de 2022 que os docentes e não docentes do Agrupamento de Escolas de 

Benavente (professores, educadores, técnicos especializados, assistentes administrativos, 
assistentes técnicos, assistentes operacionais, psicólogos e terapeutas) têm mobilizado esforços 
no sentido de lutar por uma educação de qualidade na escola pública. 
Os assinantes consideram que as condições de trabalho dos profissionais da educação, 
docentes e não docentes, tém vindo a degradar-se nos últimos anos, fruto do desinvestimento 
reiterado da tutela relativamente às várias carreiras especificas. As reivindicações já antigas das 
várias profissões tornaram-se, nos últimos meses, mais audiveis e conhecidas, com o despontar 
de uma luta comum por condições dignas para o exercicio das suas funções. 

Reconhecendo que a Escola Pública, ireito constitucional de todos os cidadãos, se afirma como 
uma das bases fundamentais da nossa sociedade, bem como do exercicio de uma cidadania 

que se quer ativa em prol de uma verdadeira democracia; considerando que é dever do Estado 

Português assegurar o bom funcionamento desta instituição, que tem vindo a ser posto em causa 
com a degradação das condições de trabalho das várias carreiras; considerando que a 

manutenção das condições atuais coloca em causa o futuro da Escola Pública enquanto 

instituição e o serviço prestado aos alunos e à sociedade, nomeadamente quando é pública a 
dificuldade em cativar e fixar novos profissionais para a Educação; 

O Conselho Geral, órgão representativo do Agrupamento de Escolas de Benavente, 
reconhecendo que esta situação deve ser resolvida para bem de todos os intervenientes na 

Educação, fundamental pilar da Sociedade que deve ser valorizado, deliberou tomar a seguinte 

posição 

O Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Benavente manifesta a sua solidariedade e 

apoio na luta pela Educação dos seus profissionais que, através das suas reivindicações, são 

um exemplo de cidadania participada, cumprindo uma das funções essenciais da Escola Pública: 

a indução da democracia. 
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