
Duasdezenas
de carreiras
profissionais a
exigir igualdade

Princípios Governoquisalargar
descongelamentopardalda
carreiradosprofessoresamais
seis exduindoasdeoutros
corposespeciaisdoEstado

Os princípios dalegalidade eda igual
dade exigemque o descongelamento
total das carreiras dosprofessores seja
aplicado às mais de duas dezenas de
carreiras que também têmregimes de
avaliação e tempos de progressão es
pecíficos observouontemaoDN alí
derdaFrente Comum AnaAvoila
Ao contrário da regra de dez anos

o módulo do tempo padrão para
progredirnas carreiras gerais dafun
ção pública através da avaliação de
desempenhodos respetivos profissio
nais outras háemque essa avaliação
é específica e a que correspondem
tempospróprios de promoção
Entre elas estão as de duas dezenas

de corpos especiais do Estado como
as dos diplomatas enfermeiros diri
gentes da administração central e da
local PJ PSP SEF bombeirosmunici
pais e sapadores guardas prisionais
serviços de informações SIS e SIRP
medicina legal finanças pessoal de
investigação oude vigilância e segu
rança entre outras
Porém desse total apenas seis car

reirasprofissionais comas respetivas
categoriase postos foramabrangidas
pelo diplomaque o governo aprovou
no passado dia 4 de abril tendopor
base o racional encontrado para os
professores para mitigar os efeitos
dos sete anos de congelamento sem
comprometer a sustentabilidade or
çamental ajudicial dosmilitares das
ForçasArmadas e daGNR juizes ma
gistrados e serviços doMinistério Pú
blico
Aliás as associaçõesdemilitares das

ForçasArmadas e daGNRe adaPolí
ciaMarítima assumiram logonama
nhã de ontemque iam pugnarpor
medidas quevenhamcorrigir as con
sequênciasdo tempodecongelamento
naprogressão dascarreiras dosprofis
sionais destes setores no tempo e
modo aplicáveis aos professores
como osministros daDefesa e daAd
ministração Interna lhes tinhamco
municado disse aoDN o presidente
daAssociaçãoNacional de Sargentos
limaCoelho Agorajánão hádescul
pas para adiaressa correção na tota
lidadeecomo aprovadonaquinta feira
para os docentes frisou omilitar
Asolução segundo o governo per

mitia descongelar 70 do tempo de
serviço congelado Seriam sete déci
mos do chamadomódulo do tempo
padrão dezanos de que resultavam
diferentes períodos de tempo recupe
rado consoante as carreiras catego
rias e postos
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