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COMUNICADO

SPLIU reuniu com o ME

Permutas, Mobilidade por Doença, Organização do Ano Letivo 2017/2018…

O SPLIU reuniu no dia 11 de maio, pelas 17h45m com a equipa negocial do
Ministério da Educação, liderada pela Sr.ª Secretária de Estado Adjunta e da
Educação, tendo a reunião como ponto único da ordem de trabalhos o projeto de
diploma legal sobre permutas.

PERMUTAS - Sobre o projeto de Portaria que definirá as condições em que poderá
ser autorizado o recurso à permuta, prevista no ECD, pelos docentes de carreira, o
ME entregou ao SPLIU, logo no início da reunião, um documento sobre o número de
permutas operacionalizadas nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, verificando-se
que ao longo destes anos se registou um gradual decréscimo do número de
docentes permutantes, tornando-se o mesmo residual em 2016.

O SPLIU entregou à Sr.ª Secretária de Estado a sua contraproposta relativa ao
documento em negociação, comprometendo-se o Ministério da Educação a fazer
chegar a este Sindicato Independente uma nova versão do projeto de Portaria até ao
final da próxima semana.

Ainda que à margem da Ordem de Trabalhos, o SPLIU teve a iniciativa de abordar
diretamente a Sr.ª Secretária de Estado sobre alguns outros assuntos muito
importantes para os professores a curto e a médio prazo, tendo a mesma
demonstrado disponibilidade para responder às questões colocadas, atitude e
predisposição para o diálogo que se considera muito positiva por parte da
Governante.

MOBILIDADE POR DOENÇA – informação que o articulado do Despacho 9004-
A/2016, de 13 de julho, manter-se-á inalterado para o ano escolar de 2017/2018,
que a aplicação informática para acesso ao Relatório Médico ficará disponível na
próxima segunda-feira, dia 15 de maio, e que as respostas aos respetivos pedidos
serão conhecidos antes da publicitação das colocações do concurso de mobilidade
interna.

ORGANIZAÇÃO DO ANO ESCOLAR 2017/2018 – pretende o ME estabilizar as
regras relativas a este importante instrumento organizacional para os agrupamentos
de escolas e escolas não agrupadas, pelo que se prevê que não ocorram alterações
ao diploma do ano transacto, ou, a existirem, serão de pormenor, prevendo a tutela
fazer publicar o respetivo diploma legal muito em breve (maio).
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DESCONGELAMENTO DAS CARREIRAS – foi confirmado pela Sr.ª Secretária de
Estado o descongelamento das carreiras em janeiro de 2018, estando a decorrer
desde já um levantamento dos docentes que transitarão de escalão no próximo ano.

REGIME ESPECIAL DE APOSENTAÇÃO – uma vez mais, foi reafirmada pela Sr.ª
Secretária de Estado a concordância do Ministério da Educação com a necessidade
da implementação, a curto prazo, de um regime especial de aposentação para os
docentes. Para além da concordância política relativa a este importante assunto, foi
o SPLIU informado que o ME já teria enviado alguns dados e indicadores ao
Ministério das Finanças relativos à vertente financeira de tal medida.

REVISÃO DO MODELO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO – foi referido que o ME
respeita as iniciativas parlamentares sobre o assunto na Assembleia da República,
mas que não tem prevista a curto prazo qualquer iniciativa sobre esta matéria.

REVISÃO DO ESTATUTO DA CARREIRA DOCENTE – não está prevista pelo ME
nenhuma iniciativa, a curto prazo, relativa a este assunto.

CONCURSOS DE DOCENTES – o SPLIU interpelou o ME acerca de alguns
aspetos com incidências negativas nos procedimentos concursais e, criticou
fortemente o número de vagas colocadas a concurso para quadros de agrupamento
e escolas não agrupadas, apontando alguns exemplos que parecem não ter
obedecido às diretrizes veiculadas pelo ME em sede negocial.

Lisboa, 12 de maio de 2017
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