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O SPZC manifesta a sua completa estupefação 
relativamente às notícias vindas a público 
relativamente ao descongelamento das carreiras 
para o ano de 2018. 

A confirmarem-se as informações veiculadas pela 
comunicação social em relação à forma como o 
Governo pretende proceder à implementação 
dessas progressões, estaremos perante um enorme 
embuste. 

É inadmissível que o Governo tenha o despudor 
de avançar com esta intenção, quer quanto à 
forma quer quanto ao fundamento apresentado 
para as referidas medidas. 

À mulher de César não lhe basta ser séria, é 
preciso parecê-lo, e das duas uma: ou as notícias 
não têm fundamento e nesse caso devemos 
esperar um desmentido categórico por parte dos 
responsáveis ministeriais, ou têm um fundo de 
verdade e nesse caso o Governo está a agir com 
falta de hombridade. 

Educadores e professores estão há mais de uma década com os vencimentos 
reduzidos e impedidos de progredir. O SPZC espera que o Governo inverta 
esta situação injusta, cumprindo escrupulosamente o prometido, sem quotas 
ou outras manigâncias 

O SPZC no âmbito da Frente Sindical da 
Administração Pública (FESAP) solicitou desde já, 
com urgência, uma reunião ao Ministro das 
Finanças para clarificar este assunto e preparar o 
processo de um descongelamento sério e justo já 
em janeiro de 2018. 

Não é plausível que os educadores e professores e 
demais trabalhadores da Administração Pública 
estejam há perto de uma década com os seus 
salários reduzidos e impedidos de progredirem nas 
carreiras. E, como se isso não bastasse, sejam 
usados como joguetes e desconsiderados nas suas 
mais do que justas expectativas, ao ser-lhes 
acenado com um descongelamento de carreiras 
que afinal não será mais do que uma monumental 
falácia. 

Na política não vale tudo. Os educadores e 
professores e todos os trabalhadores da 
Administração Pública não se calarão. 

Basta de sacrifícios. 
Basta de arbitrariedades. 
Basta de desconsiderações. 
Coimbra, 7 de março de 2017 
A Direção do SPZC 

Descongelamento de 
carreiras tem de acontecer 
para todos 


