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Assembleia Municipal 
 

 

SAUDAÇÃO 

Dia Mundial do Professor 

 

O Dia Mundial do Professor celebra-se anualmente no dia 5 de outubro.  

 

No dia 5 de outubro de 1966 realizou-se uma conferência intergovernamental para discutir a situação 

dos professores no mundo. Essa conferência foi organizada pela UNESCO em articulação com a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT). Foi elaborada uma recomendação sobre o estatuto do 

professor que ainda é atual nos dias de hoje. 

 

A UNESCO, em 1994, proclamou o dia 5 de outubro como Dia Mundial do Professor e o principal objetivo 

foi o de chamar a atenção para o papel fundamental dos professores na sociedade. Esta data é 

comemorada em vários países do mundo. Em Portugal, por coincidir com a data da Implantação da 

República, a celebração deste dia acaba por não ter o protagonismo que merece. Este ano, o lema 

lançado pela UNESCO é “Rejuvenescer a profissão para garantir o futuro”. 

 

A Educação é o pilar de uma sociedade desenvolvida, e quem dedica a sua vida a melhorá-la merece o 

nosso respeito e a nossa admiração. O professor garante a transmissão do conhecimento científico 

assim como de valores culturais e de cidadania, de geração em geração. Podem evoluir as formas de 

acesso à informação, com o recurso às tecnologias diversificadas dos dias de hoje, mas nada pode 

substituir um bom professor. Um professor nunca poderá ser opcional, será sempre imprescindível. Os 

professores que abraçam a sua profissão com competência e entusiasmo deixam marcas importantes 

nos seus alunos. 

 

Em janeiro de 2019 foram publicados os resultados de um estudo em que se destaca que a profissão 

de professor é a terceira em que os Portugueses mais confiam, após os bombeiros e os médicos, mas 

que só 1% dos inquiridos tem como objetivo profissional ser professor. Estes dados são preocupantes. 

A carreira de professor não é atrativa. 

 

Este ano, no dia 5 de outubro, o Dia Mundial do Professor também vai ser um dia de luta por melhores 

condições de trabalho e pela defesa dos seus direitos, estando agendada uma Manifestação Nacional 

de Professores. 
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A Assembleia Municipal da Moita, reunida hoje, delibera saudar todos os professores de Portugal, em 

particular os professores do concelho da Moita, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. 

 

 

Mais se aprovou a saudação em minuta, a sua publicação nos sítios online do Município e o seu envio 

aos órgãos de comunicação social regionais e locais, e às direções dos Agrupamentos de Escolas do 

concelho da Moita. 

 

 

 

Moita, 30 de setembro de 2019 

Assembleia Municipal da Moita 

O Presidente 

 

(João Manuel de Jesus Lobo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado por unanimidade com trinta votos a favor, sendo dezasseis da CDU, oito do PS, três do BE, 

um do PSD, um do CDS, um independente, na sessão ordinária de 27 de setembro de 2019. 


