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COMUNICADO

Recuperação do tempo de serviço congelado…
- SPLIU participou na sessão negocial preliminar –

O SPLIU participou no dia 15 de dezembro, pelas 10 horas, nas instalações da Direção
Geral da Educação, na sessão preliminar tendente à negociação dos assuntos
englobados na Declaração de Compromisso, assinada no passado dia 18 de novembro,
entre o Governo e as estruturas sindicais representativas de educadores e professores.

A sessão de trabalho entre as partes foi presidida pela Secretárias de Estado Adjunta e
da Educação e pela Secretária de Estado da Administração Pública, acompanhadas
das respetivas equipas.

Esta sessão negocial preliminar teve como principal objetivo, por parte do Governo,
comunicar e partilhar dados mensuráveis, de natureza estatística e financeira para
enquadramento do ciclo de reuniões sindicais relativas à recuperação do tempo de
serviço congelado, e, inevitavelmente das condições para a aposentação dos
educadores e professores, do reposicionamento na carreira dos docentes que entraram
na carreira por vias dos concursos externos extraordinários, e dos horários de trabalho.

Algumas das premissas presentes na Declaração de Compromisso do dia 18 de
novembro, foram reafirmadas pelo SPLIU, nomeadamente, a recuperação integral do
tempo de serviço congelado entre 30/08/2005 - 31/12/2007 e 01/01/2011 e 31/12/2017,
e o reposicionamento dos professores que ingressaram nos quadros por via dos
concursos externos, sem que daí resultem ultrapassagens relativamente aos docentes
que vincularam antes de 2011.

Nova reunião sobre as matérias vertidas na Declaração de Compromisso de 18 de
novembro ficou agendada para o dia 24 de janeiro de 2018.

O SPLIU está, e continuará a estar determinado, em contribuir favoravelmente para
que se encontrem soluções equilibradas, que defendam os legítimos interesses dos
docentes relativamente às matérias em debate negocial.
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