
AOS TRABALHADORES NÃO DOCENTES 
DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO DA REDE PÚBLICA

TRABALHADORES NÃO DOCENTES 
REAFIRMARAM COM A GREVE 

A EXIGÊNCIA DA SATISFAÇÃO DAS SUAS REIVINDICAÇÕES

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais saúda todos
os trabalhadores não docentes que no passado dia 3 aderiram à Greve Nacional, demonstrando a
sua firme vontade de ver satisfeitas as reivindicações para a sua dignificação profissional, a melhoria
das condições de trabalho e de vida e, a defesa da Escola Pública, apresentadas há largo tempo ao
Governo.

A adesão à greve em todo o País, cifrou-se entre os 85% e os 90% com centenas de escolas e jardins
de infância encerrados devido à total ou quase total ausência dos trabalhadores não docentes, o
que diz bem da vontade que os mesmos têm de ver resolvidos os gravíssimos problemas da falta de
pessoal,  da precariedade abusiva e ilegal,  da ausência de uma carreira profissional especial que
dignifique as suas condições de trabalho, do constante ataque à Escola Pública.

O Governo recebeu um sinal bem claro dos trabalhadores não docentes de que tem de mudar de
política, dando corpo à satisfação das reivindicações apresentadas. Não pode continuar a ignorar a
elevada  insatisfação  existente  provocada  pela  sistemática  degradação  das  suas  condições  de
trabalho, com consequências muito graves para a Escola Pública.

A  Federação  Nacional  dos  Sindicatos  dos  Trabalhadores  em  Funções  Públicas  e  Sociais  irá,  no
imediato,  solicitar  uma reunião com carácter  de urgência,  à  Secretária  de Estado Adjunta e  da
Educação,  com  o  intuito  de  exigir  a  abertura  do  processo  negocial  das  reivindicações  dos
trabalhadores não docentes.

Se o Governo mantiver a indisponibilidade para a satisfação das reivindicações, serão discutidas
com os trabalhadores, novas acções de luta, a concretizar em altura a definir e que se julgue mais
conveniente.

VIVA A LUTA DOS TRABALHADORES NÃO DOCENTES!

PELA SATISFAÇÃO DO CADERNO REIVINDICATIVO!

EM DEFESA DA ESCOLA PÚBLICA!

Lisboa, 6 de Fevereiro de 2017
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