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Ex.mo Senhor 

MINISTRO DA EDUCAÇÃO  

 

Lisboa, 10 de janeiro de 2018 

 
 

ASSUNTO: Análise e parecer sobre a anteproposta do decreto-lei que cria o Grupo de  

 Recrutamento de Língua Gestual Portuguesa e o projeto de portaria de 

regulamentação do nº 3 do artigo 36.º e do nº 1 do artigo 133.º do ECD. 

 

 SINDICATO NACIONAL DOS PROFESSORES LICENCIADOS PELOS 

POLITÉCNICOS E UNIVERSIDADES – SPLIU, com sede na Praça Nuno Gonçalves, nº 

2-A, 1600-170 Lisboa, NIF: 503 259 691, vem, nos termos que se seguem, apresentar a 

sua análise e respetivo parecer sobre os documentos mencionados em epígrafe: 

 

 

ANÁLISE DO ARTICULADO PROPOSTO PELO ME 

 

Anteproposta do DL que cria o Grupo de Recrutamento de Língua Gestual 

Portuguesa 

 

O SPLIU concorda, na globalidade, com a proposta relativa à criação do Grupo de 

Língua Gestual Portuguesa, na versão apresentada pelo Ministério da Educação. 

 

Todavia, o SPLIU nesta matéria reafirma a sua posição, considerando que após a 

criação do Grupo 120 – Inglês – 1º ciclo do ensino básico, e agora do Grupo 700 – LGP 

– Língua Gestual Portuguesa, se torna pertinente e adequado às circunstâncias 

conjunturais educativas e pedagógicas, a constituição de Grupos específicos para a área 

das Expressões: Grupo 140 - Educação Visual Tecnológica; Grupo de 150 – Educação 

Musical e Grupo 160 – Educação Física, no 1º ciclo do ensino básico.  



Sindicato Nacional dos Professores Licenciados 
pelos Politécnicos e Universidades 

 

PC Nuno Gonçalves, 2 A   —   1600-170 LISBOA 
Telefone: 217 815 740 Fax: 217 938 034 

Correio Eletrónico: spliu@spliu.pt Home Page: www.spliu.pt 
2 

 

O SPLIU tem vindo a defender a pluridocência no 1º ciclo do ensino básico. Todavia, 

dada a conjuntura de política educativa vigente, dá-se o benefício da dúvida à premissa 

defendida pelo Ministério da Educação, na manutenção da monodocência nas áreas 

disciplinares nucleares do 1º ciclo do ensino básico. Contudo, esta estrutura sindical 

acredita que a introdução dos grupos disciplinares acima indicados no 1º ciclo do ensino 

básico, contribuiria decisivamente para o desenvolvimento educativo e pedagógico neste 

nível de ensino, facilitando ainda a introdução, numa perspetiva sistémica, integrada e 

unificadora, do ponto de vista profissional, dos seguintes aspetos: 

 

- Horário de trabalho de 22 horas letivas semanais (igual aos outros ciclos do ensino 

básico), para os professores em monodocência nas áreas disciplinares nucleares; 

- Redução da componente letiva ao abrigo do Artigo 79º para os professores em 

monodocência nas áreas disciplinares nucleares, igual ao vigente nos outros ciclos do 

ensino básico; 

- Condições de aposentação para os professores em monodocência nas áreas 

disciplinares nucleares iguais aos docentes dos outros ciclos do ensino básico; 

- Imputação nos horários dos professores em monodocência nas áreas disciplinares 

nucleares das horas adstritas ao exercício de cargos no âmbito educativo e pedagógico, 

igual aos docentes dos outros ciclos do ensino básico. 

 

 

Projeto de portaria de regulamentação do nº 3 do artigo 36.º e do nº 1 do artigo 

133.ºdo ECD 

 

O assunto relativo ao reposicionamento na carreira dos professores que 

ingressaram na mesma após 2011, há muito reivindicado e reclamado pelo SPLIU, 

tardou demasiado tempo em merecer a disponibilidade do Governo para visar a 

tendencial regularização da injusta situação profissional e remuneratória em que se 

encontram milhares de professores.  
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 E, apreciado globalmente o projeto de portaria relativo à regulamentação do nº 3 

do Artigo 36º do ECD – reposicionamento na carreira, o SPLIU não pode deixar de 

considerar a proposta do Ministério da Educação redutora das legítimas expetativas dos 

professores que têm vindo a exercer as suas funções profissionais sem a devida 

retribuição salarial. 

 

 Aspetos nucleares do projeto de portaria que merecem o reparo desfavorável do 

SPLIU e o correspondente pedido de alteração: 

 

 1-) Deverá ser contabilizado TODO o tempo de serviço prestado em funções 

docentes antes do ingresso, realizado antes e após a profissionalização, 

independentemente do grupo de recrutamento pelo qual o docente se vinculou.  

Também se deverá garantir para estes docentes a recuperação faseada do tempo de 

serviço prestado nos períodos de congelamento, conforme consta na Declaração de 

Compromisso de 18 de novembro de 2017, processo este que está em fase de 

negociação entre o ME e as Estruturas Sindicais.  

 

 Justificação:  

- Existem docentes em alguns grupos de recrutamento, que não se registando à 

data, oferta de cursos via ensino na sua área de formação, exerceram funções docentes 

sem a profissionalização, e que só a realizaram quando lhes foi conferida tal 

oportunidade pela administração educativa. 

 

 2-) Defende-se que aos docentes que não foram avaliados entre 2011 e 2017, no 

campo de abrangência do diploma legal em apreço, seja atribuída a menção qualitativa 

de “Bom”, nos termos do nº 2 do artigo 18º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro 

(Orçamento do Estado para 2018) e em conformidade com as orientações que constam 

no ponto 2. da carta que o Sr. Ministro dirigiu a todos os professores no passado mês de 

dezembro.  

 

 



Sindicato Nacional dos Professores Licenciados 
pelos Politécnicos e Universidades 

 

PC Nuno Gonçalves, 2 A   —   1600-170 LISBOA 
Telefone: 217 815 740 Fax: 217 938 034 

Correio Eletrónico: spliu@spliu.pt Home Page: www.spliu.pt 
4 

 

 

Justificação: Equidade no tratamento para todos os docentes nos processos de 

descongelamento e de reposicionamento no que diz respeito à avaliação do 

desempenho para efeitos de progressão na carreira. 

 

3) Dispensa da observação de aulas para os docentes que tenham realizado tal 

procedimento no período compreendido entre o seu ingresso na carreira e a entrada em 

vigor da presente Portaria, para efeitos do disposto na alínea a) do nº 3 do artigo 37º do 

ECD. 

 

Justificação: Caso se verifique tal situação, e desde que a classificação da 

observação de aulas não tenha sido utilizada em sede de avaliação do desempenho 

docente, poderá ser a mesma recuperada, a pedido do docente, para efeitos do disposto 

na alínea a) do nº 3 do artigo 37º do ECD. 

 

 4) Formação contínua – o respetivo regime jurídico determina na alínea c) do 

artigo 17º a gratuitidade na frequência de ações de formação, tendo-se verificado nos 

últimos anos um enorme défice na oferta de formação contínua gratuita por parte do ME. 

Por outro lado, nas questões emergentes da análise da legislação relativa ao novo 

modelo de avaliação do desempenho docente, pode ler-se na “Questão 9” que “a 

circunstância do docente contratado não ter frequentado com sucesso ações de 

formação contínua de professores não é obrigatória e não o impede de ser avaliado”. 

 

  

 

5) Os docentes que se vincularam entre 01/01/2011 e 31/12/2017 devem ser 

reposicionados no escalão em que se encontram posicionados os docentes com o 

mesmo tempo de serviço docente. 
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Justificação: Cumprimento dos princípios vertidos na Declaração de Compromisso 

do dia 18 de novembro de 2017, sobre o reposicionamento dos professores que 

ingressaram nos quadros desde 2011, sem que daí resultem ultrapassagens 

relativamente aos docentes que se vincularam antes de 2011. 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

Pela Direção Nacional do SPLIU 

                O Presidente 

 

      (Manuel Fonseca Monteiro) 


