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COMUNICADO

SPLIU repudia a transferência de 15 professores para o sistema de
requalificação

O Jornal Público na sua edição online de 3 de fevereiro intitula a notícia sobre a
passagem de professores à mobilidade especial da seguinte forma: “Apenas 15
professores no sistema de requalificação”. Para o SPLIU, mais importante do que o
número indicado, são os profissionais que, a título individual, são abrangidos por
esta decisão do MEC, colocando em causa a sua vida pessoal, familiar, profissional,
económica e social.

O SPLIU lamenta profundamente que não tenha sido encontrada uma solução para
evitar a transferência para o sistema de requalificação dos 15 docentes que,
involuntariamente, vítimas do sistema e de decisões desadequadas de planeamento
e organização educativa, se veem empurrados para uma situação indesejável, para
todas as partes, com inevitáveis consequências negativas em várias áreas e
domínios.

O SPLIU reafirma a sua posição convicta de que estes 15 professores são
necessários, com toda a sua experiência acumulada de saber fazer no plano
educativo, aos estabelecimentos do sistema público de ensino. Espera-se agora que
o sistema de requalificação funcione com eficácia e eficiência, de forma a que estes
15 docentes sejam rapidamente recolocados, preferencialmente nas escolas onde
tanta falta fazem.

Salvo prova em contrário, presume-se que a notícia que a opinião pública em geral,
e, em particular, os professores, os Sindicatos…, gostariam hoje de verificar na
comunicação social seria a seguinte: “Nenhum professor foi transferido para o
sistema de requalificação”, pelo que o SPLIU não pode, nem deve, deixar de
repudiar a transferência destes 15 docentes para o sistema de requalificação.
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