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Negociações sobre a OAL 2018/2019 concluídas sem acordo do SPLIU 

Realizou-se no dia 3 de julho, pelas 16h30, a reunião de negociação suplementar sobre o projeto 

de Despacho Regulamentar de Organização do Ano Letivo 2018/2019. 

Ainda que o SPLIU reconheça que a última versão do documento em apreço representou uma 

evolução favorável relativamente à versão inicial apresentada pelo Ministério da Educação, por 

não terem sido aceites algumas prerrogativas que esta associação sindical independente 

considera importantes para a definição rigorosa de aspetos que considera fundamentais no 

projeto de Despacho Regulamentar de OAL 2018/2019, na versão final do ME, a mesma não 

teve o acordo do SPLIU. 

A ausência do aval do SPLIU resultou da recusa sistemática do Ministério da Educação em: 

- Aumentar os créditos horários às escolas; 

- Explicitar de forma objetiva as três componentes dos horários dos professores; 

- Não atribuir titularidade de turma aos docentes que em monodocência estão usufruir de redução 

da componente letiva, ao abrigo do disposto no nº 2 do Artigo 79º do ECD; 

- Formular critérios objetivos, claros e transparentes na distribuição do serviço docente; 

- Atribuir um crédito de 4 horas na componente letiva para o exercício das funções de Diretor de 

Turma; 

- Implementar medidas tendentes à correção de comportamentos indisciplinados dos alunos; 

(...) 

Por outro lado, o SPLIU regista como negativo o facto de não estarem contempladas no 

documento: 

- Medidas que contribuam para mitigar os efeitos do desgaste profissional que a docência gera ao 

longo da carreira; 

- Medidas de necessária e efetiva desburocratização do trabalho dos professores em todas as suas 

vertentes; 

(...) 

Lisboa, 3 de julho de 2018 

A Direção Nacional do SPLIU 

 


