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COMUNICADO

SPLIU participou no ME em reunião estéril sobre a recomposição da carreira

A reunião realizada no dia 24 de janeiro no Ministério da Educação subordinada à
recuperação do tempo de serviço congelado, não correspondeu às expetativas que o
SPLIU tinha para a mesma, em virtude de não ter sido apresentada pelo Governo
qualquer proposta sobre o assunto em apreço.
As Secretárias de Estado Adjunta e da Educação e da Administração e Emprego
Público justificaram a ausência de propostas do Governo para o supracitado efeito,
com o facto de ainda não estar concluído o recenseamento em curso da situação
profissional dos docentes por parte dos agrupamentos de escolas e escolas não
agrupadas, o qual deverá estar concluído até ao dia 26 de janeiro.
As intervenções das governantes nesta reunião sobre a intitulada recomposição da
carreira, reincidiram sobre o quadro conjuntural, os indicadores e as variáveis em
presença, já apresentados na reunião do dia 15 de dezembro, sem que se tenha
verificado a objetividade e o pragmatismo desejado. Logo, apesar de considerar
sempre importante o diálogo entre as partes sobre temas de primordial importância
para os professores, o SPLIU não pode deixar de considerar esta reunião estéril,
porque nada de novo foi gerado.
O SPLIU estará disponível para negociar com o intuito que seja recuperado todo o
tempo de serviço, princípio do qual não abdicará, ainda que considere para o efeito um
período de faseamento adequado e equilibrado.
Nova reunião sobre este importante assunto será levada a efeito no dia 28 de fevereiro,
tendo o SPLIU solicitado que antes da realização da mesma, lhe sejam enviados
atempadamente pelo Governo os documentos para análise, reflexão e ponderação, de
forma a possibilitar uma tomada de posição sustentada por parte deste Sindicato
Independente.
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