
Sindicato Nacional dos Professores Licenciados
pelos Politécnicos e Universidades

SEDE NACIONAL: Praça Nuno Gonçalves, nº 2 A, 1600 - 170 LISBOA
Telefone: 217 815 740 - Tlm: 916 650 654 - Fax: 217 938 034 - E-mail: spliu@spliu.pt - Home Page: www.spliu.pt

COMUNICADO

Reunião com o Ministro e a Secretária de Estado da Educação

Ministério da Educação assume compromissos e estabelece
calendário negocial

Após muita insistência para que tal acontecesse, o SPLIU reuniu ontem, dia 22 de
Setembro, com o Ministro e a Secretária de Estado da Educação, para abordagem
direta a um conjunto de assuntos de primordial importância para os docentes na
atual conjuntura.

Na sua intervenção inicial, o Ministro elencou um conjunto de medidas
implementadas pelo Governo para o ano escolar de 2017/2018, consideradas como
relevantes para uma Educação com mais qualidade, e importantes na reorganização
mais eficaz do funcionamento dos estabelecimentos de ensino, citando, a título de
exemplo, a redução do número de alunos por turma nos anos iniciais de ciclo nos AE
TEIP, a reorganização e flexibilidade curricular, a uniformização do calendário
escolar do pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, a gratuitidade dos manuais
escolares no 1º CEB, a vinculação de mais de 3.500 professores, a maior dotação
de assistentes operacionais nas escolas, a recuperação e requalificação do parque
escolar, a colocação atempada dos professores nas escolas, etc., etc..

Tendo priorizado como assunto de maior importância para esta reunião, a inaudita
colocação de professores na fase de Mobilidade Interna, o SPLIU abordou a
Secretária de Estado acerca do anúncio da realização de um Concurso Interno em
2018, com a mobilidade interna que lhe está subjacente, questionando-a
diretamente sobre a tendencial (i)legalidade da cláusula de salvaguarda relativa ao
disposto no nº 4 do Artigo 28º do DL nº 28/2017, de 15 de março. Confrontada com
este aspeto de dúbia aplicação legal, o qual, defendeu também o SPLIU, não será
eficaz e justo nas correções que importará introduzir na colocação de professores
verificada no presente ano, a Governante assumiu o compromisso de reanalisar o
assunto, prometendo, para breve, o definitivo esclarecimento sobre este relevante
aspeto. Ainda sobre as medidas corretivas anunciadas pela Secretária de Estado
para reparar os desvios, erros e omissões verificados no concurso de MI, o SPLIU,
utilizando os próprios dados do ME, referiu que a prorrogação do prazo de permutas
até ao final do mês de setembro é uma medida sem grande significado.
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Ainda sobre a origem do imbróglio gerado pelo ME na colocação de professores na
MI interna, o SPLIU perguntou à Secretária de Estado. se na primeira comunicação
de horários realizada pelas Escolas, ocorrida antes da publicitação das colocações a
25 de agosto, teriam ou não sido indicados horários incompletos, e, a resposta da
Governante foi afirmativa.

Interpelada a Secretária de Estado sobre a morosidade da resposta às reclamações
e respetivos pedidos de reapreciação dos pedidos de MPD (mobilidade por doença),
a Professora Doutora Alexandra Leitão informou que será proporcionada, na próxima
semana, a respetiva resposta aos docentes interessados.

Sobre o descongelamento da carreira docente, o Ministro da Educação referiu que
este é um assunto transversal a toda a Administração Pública, e que não estava no
momento em condições de proporcionar informações precisas sobre o mesmo,
porque ainda está a ser estudado e debatido em sede própria. Todavia, não deixou
de ser chamada a atenção do Ministro para a especificidade da carreira docente,
nomeadamente, em relação à avaliação do desempenho e seus efeitos, quando
comparada com outras carreiras da função pública.

A barafunda e confusão reinante nos Agrupamentos de Escolas e Escolas não
Agrupadas sobre a linha que deverá separar a componente letiva da componente
não letiva de estabelecimento foi outro dos aspetos denunciados pelo SPLIU nesta
reunião, pedindo à tutela que sejam definidas medidas corretivas a curto prazo.

O SPLIU não deixou passar a oportunidade sem apresentar nesta reunião o seu
caderno reivindicativo, com principal enfoque na necessidade imperiosa de se
implementar, ainda nesta legislatura, um regime especial de aposentação.

Antes de se concluir a reunião, o Ministro da Educação deu a conhecer o calendário
negocial previsto a curto prazo:

- Novembro: Regulamentação do Artigo 37º do ECD – acesso ao 5º e 7º escalão e o
regime de recrutamento e seleção de pessoal docente para o ensino artístico.

- Janeiro: Criação do grupo de docência de Língua Gestual Portuguesa.

Lisboa, 23 de setembro de 2017

A Direção Nacional do SPLIU
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