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COMUNICADO

Colocações de Professores

Na ausência de resposta do Ministro ao pedido de esclarecimentos,
SPLIU solicitou reunião urgente à Secretária de Estado.

Sem que seja surpreendente, o SPLIU não registou até ao dia de hoje (11 de
setembro, data de má memória), qualquer resposta do Ministro da Educação ao
pedido de esclarecimentos que este Sindicato Independente lhe dirigiu por escrito
(e-mail), no passado dia 30 de agosto, relativamente a um conjunto de questões de
primordial importância para a vida pessoal e profissional dos professores, com
especial incidência no funcionamento e num bom clima educativo nos
estabelecimentos de ensino.
É comummente aceite a premissa que o grau motivacional dos professores no
desempenho das suas funções será diretamente proporcional à satisfação obtida
com as suas colocações, e, fundamentalmente, será pacífico quando não existe
nenhum sentimento negativo em relação ao fator de justiça no sistema de
colocações.
Quer o Ministério da Educação queira, quer não, o ano escolar de 2017/2018 ficará
indelevelmente manchado com a gigantesca revolta dos professores relativamente a
um sistema de colocações que não teve em consideração a graduação profissional
dos docentes para o supracitado efeito. E, tal como referia, um mediático humorista
português, até se poderá concluir "que não havia necessidade" para que tal tivesse
acontecido, em que professores mais graduados foram ultrapassados nas suas
preferências por professores menos graduados!...
Porque importa obter rapidamente explicações, por parte Ministério da Educação,
para um conjunto de aspetos fulcrais na colocação de professores, e porque
também urge encontrar soluções tendentes a solucionar, a curto prazo, os
problemas verificados, o SPLIU pediu hoje à Secretária de Estado Adjunta e da
Educação a realização de uma reunião com carácter de urgência.
Fazendo boa fé na repetida declaração dos responsáveis políticos do Ministério da
Educação de abertura e predisposição para o diálogo com os Sindicatos, o SPLIU
fica a aguardar, com expetativa, o rápido agendamento da reunião solicitada.

Lisboa, 11 de setembro de 2017
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