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COMUNICADO

Ensino Particular e Cooperativo

“O SPLIU como parceiro nesta área negocial”

O SPLIU, na sua qualidade de Sindicato Independente, e de legítimo parceiro social
em sede negocial sobre os assuntos relacionados com o ensino particular e
cooperativo, não pode deixar de reagir ao Comunicado publicado por uma federação
sindical de professores no seu site em 25/05/2015, afirmando que só essa federação
foi capaz de defender os professores do Particular!

Esta, nesse seu Comunicado autista, para além da crítica contundente a outra força
sindical, que certamente saberá assumir as suas responsabilidades e defesa sobre a
sua atuação nesta área, ignora ostensivamente o SPLIU, enquanto legítimo parceiro
negocial na área do ensino particular e cooperativo.

É absolutamente falsa a afirmação egocêntrica de que só essa federação “foi capaz
de defender os professores do Particular”!

O SPLIU vem repor a verdade dos factos, e esclarecer os professores do ensino
particular e cooperativo, que após alguns equívocos, desvios e omissões na primeira
fase negocial com a AEEP, requereu este Sindicato Independente o processo de
reconciliação negocial no Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social,
no dia 30 de setembro de 2014.

Após várias reuniões negociais realizadas no MSESS, mediadas entre as partes
envolvidas no processo (SPLIU/AEEP), por um conciliador em representação da
Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, foi possível chegar a um
acordo, assinado no dia 6 de janeiro de 2015, entre o SPLIU e a AEEP, tendo o
mesmo sido publicado no Boletim do Trabalho e Emprego nº 4, em 29 de janeiro de
2015.

O SPLIU sempre defendeu, defende e defenderá os docentes do ensino particular e
cooperativo.

Lisboa, 26 de maio de 2015

A Direção Nacional do SPLIU
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