FNE reuniu com a Juventude Social Democrata
A FNE recebeu ontem, na sua sede em Lisboa, uma delegação da Juventude Social Democrata
(JSD) constituída pela sua Presidente Margarida Balseiro Lopes e pela assessora Lisa Ploeg.
A FNE, representada neste encontro pelo seu Secretário-Geral João Dias da Silva, pela ViceSecretária-Geral Lucinda Dâmaso, pela Vice-Presidente do SDPGL, Maria José Rangel e pela
Presidente do STAAESRA, Cristina Ferreira, fez uma exposição pormenorizada sobre alguns dos
principais problemas que afetam a educação atualmente em Portugal.
A delegação da JSD apresentou, por seu lado, uma iniciativa que percorre neste momento o país e
que vai decorrer até fim de novembro, em que o grande objetivo é chamar a atenção para o peso
das mochilas dos alunos nas escolas. Mas a Juventude Social Democrata tem também em agenda
a questão da modernização das escolas, da digitalização e do problema dos parcos recursos para
utilização de novas tecnologias. A estes pontos, o Secretário-Geral da FNE fez chegar outra
preocupação que pode ser acrescentada: a questão da qualidade e quantidade da alimentação
nas escolas.
Em seguida, João Dias da Silva, após uma breve apresentação sobre a FNE e dos documentos
aprovados no XII Congresso, alertou para o facto de o Orçamento de Estado para 2019 (OE2019)
não cumprir as expetativas criadas pelo governo para a administração pública, seguindo depois
para o tema da valorização dos professores e da recuperação dos 9 anos, 4 meses e 2 dias de
tempo congelado, passando também por matérias como o envelhecimento do corpo docente e a
questão das aposentações, com os Não Docentes a serem também tema abordado em vários
momentos da reunião, com sublinhado para as questões de precariedade, para o PREVPAP e para
a insuficiência de pessoal não docente nas escolas.
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