
Nota à Comunicação Social

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO AUTORIZA
RESCISÕES AMIGÁVEIS DE TRABALHADORES

EM ESCOLAS ONDE FALTA PESSOAL

O  Ministério  da  Educação  está  a  aceitar  pedidos  de  rescisão  amigável  de  trabalhadores  não 
docentes, nomeadamente, de assistentes operacionais (auxiliares de acção educativa) em escolas e 
agrupamentos de escolas com falta de pessoal, sem ouvir ou não considerar a posição da direcção 
dos estabelecimentos,  contribuindo assim para aumentar  as dificuldades  de funcionamento,  de 
segurança, de apoio e higiene dos equipamentos da rede pública de educação e ensino.

Ao  mesmo  tempo  que  esta  inaceitável  actuação  se  verifica  assistimos,  ano  após  ano,  ao  aumento 
vergonhoso, porque se enquadra num processo de exploração de mão de obra, de contratação de mais e 
mais trabalhadores desempregados através do programas de “contrato emprego inserção” e “inserção+”, ou à 
contratação à hora, a “preços de saldo”, postos de trabalho para funções de carácter permanente. 

Esta  prática,  tornou-se corrente  de há uns anos a esta  parte  no Ministério  da Educação,  tendo sido já 
denunciada, pela nossa Federação, junto de várias entidades, nomeadamente a Assembleia da República, o 
Provedor de Justiça e o próprio IEFP que encaminha para as escolas os desempregados. Contudo, tudo se 
mantém na mesma, a coberto de falsos fundamentos que servem apenas para dar cobertura e perpetuar esta 
situação.

As escolas e agrupamentos da Rede Pública de Educação e Ensino, com o fundamento da  redução de 
custos exigida pelas largas costas da “troika” estrangeira, são obrigadas a funcionar com uma cada vez maior 
falta de trabalhadores não docentes, que condiciona a prestação de um bom serviço público. Percebe-se bem 
que o comprometimento do Ministro da Educação é, como o de todo o Governo, com a destruição da Escola 
Pública, usando para o efeito, todos os mecanismos ao seu alcance, entre os quais este.

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, vem, mais uma vez, 
exigir que o Ministério da Educação assuma as suas responsabilidades na tutela da Rede Pública de Ensino, 
não  promovendo  rescisões  amigáveis  nas  escolas  e  agrupamentos  onde  há  uma  manifesta  falta  de 
trabalhadores e não equacionando a possibilidade de recurso à requalificação/despedimentos. 

Pelo contrário, o Ministério da Educação deve resolver, no quadro legal que se impõe,  o problema da falta de 
pessoal não docente, através do preenchimento dos lugares vagos existentes, com trabalhadores vinculados 
e a título permanente. Só assim será possível garantir  uma Escola Pública de qualidade e trabalho com 
direitos.
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