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SPLIU expôs caderno reivindicativo aos Grupos Parlamentares
do PCP e do CDS-PP

O SPLIU reuniu hoje, dia 20 de janeiro, na Assembleia da República, com Deputados dos
Grupos Parlamentares do PCP e do CDS-PP para exposição detalhada do caderno
reivindicativo deste Sindicato Independente, estando-lhe associado o objetivo primordial de
sensibilizar estas forças partidárias para assuntos de capital importância na vida
profissional, pessoal e social dos educadores e professores.

Tendo sido objeto de apreciação no Plenário da Assembleia da República do passado dia 8
de janeiro, a Petição nº 521/XII/4ª (Regime Especial de Aposentação para a Classe
Docente), apresentada pelo SPLIU, os Dirigentes desta força sindical insistiram na
sensibilização dos Deputados para a necessidade de se registarem iniciativas concretas de
natureza legislativa, que corroborem o reconhecimento unânime, por parte de todos os
Partidos com assento parlamentar, que é a docência, de facto, uma profissão de desgaste
rápido.

O SPLIU abordou ainda com os Deputados do PCP e CDS-PP outros assuntos que
integram a sua agenda reivindicativa, designadamente:

- Revisão do modelo de recrutamento e seleção de Professores (Concursos), defendendo
uma alteração mais profunda, que vá para além das alterações preconizadas pelo Governo
à Bolsa de Contratação de Escola;

- Degradação do estatuto social, profissional e económico dos professores;

- Clima de Escola vs condições de trabalho: horários, número de alunos por turma,
definição da componente letiva e não letiva de estabelecimento, desburocratização do
ensino…;

- Integração nos escalões / índices correspondentes ao tempo de serviço detido na
docência dos professores que ingressaram nos Quadros por via dos Concursos Externos
Extraordinários realizados nos últimos anos, em conformidade aliás, com a recomendação
exarada pela Provedoria de Justiça;

- Descongelamento das carreiras;

- Objeção à Municipalização da Educação

(…)

As conversas com os Deputados do PCP e do CDS-PP foram francas e objetivas, fazendo
o SPLIU votos para que das mesmas tenham sido tiradas boas notas, que contribuam para
a resolução dos muitos problemas que atualmente afetam a Classe Docente, e,
consequentemente a Educação.
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