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COMUNICADO 

O SPLIU considera urgente a clarificação de Concursos e de Carreiras 

- Estabilidade nas Escolas é fundamental no arranque do ano lectivo de 2010/2011 - 

  

Chegados ao último dia do mês de Maio, os Educadores e Professores vivem momentos de 
enorme expectativa, mas, também, de grande incerteza relativamente ao seu futuro 
profissional próximo, nomeadamente, no que se refere ao Concurso de Professores, ao 
Estatuto da Carreira Docente, aos Horários de Trabalho, etc., etc… 

Os dias passam, as semanas sucedem-se, e estamos a assistir a um crítico imobilismo do 
Ministério da Educação por forma a resolver, em definitivo, a questão de retirar, de uma vez 
por todas, os efeitos da avaliação do desempenho na graduação profissional dos docentes em 
sede de Concurso de Professores! O SPLIU chama a atenção para os prazos e respectiva 
calendarização das várias etapas do Concurso. É deveras importante que até ao dia 31 de 
Agosto estejam colocados todos os docentes que as Escolas necessitam para que o ano lectivo 
de 2010/2011 se inicie com a necessária tranquilidade. 

No âmbito do planeamento, preparação e organização do ano lectivo de 2010/2011 por parte 
das Escolas, ganha também grande acuidade e importância a clarificação das carreiras, 
consubstanciada na publicação, que estranhamente tarda, do novo ECD, com a eliminação da 
divisão dos docentes, em professores titulares e simplesmente professores, e outras vertentes 
de significativa relevância, em sede do documento que há muito foi negociado e assinado, 
entre o M.E. e o SPLIU. 

A ponderação e a negociação de novas regras relativamente aos horários de trabalho dos 
docentes para o ano lectivo de 2010/2011 é outra das matérias que importará ficar definida a 
curto prazo, em conformidade com o estabelecido nas actas adstritas ao Acordo Global de 
Princípios, celebrado no passado mês de Janeiro. 

O SPLIU pugnará para que todas as matérias que foram acordadas em Janeiro de 2010 sejam 
concretizadas a curto prazo, assim como defende que todos os outros assuntos vertidos nas 
actas acessórias ao Acordo de Princípios carecem de negociação imediata. 

O SPLIU assumirá a sua inequívoca responsabilidade relativamente ao Acordo Global de 
Princípios e Actas acessórias assinadas em Janeiro, no que se refere à totalidade das matérias 
aí explicitadas e definidas. De igual forma, o SPLIU espera que o M.E. honre os 
compromissos anteriormente assumidos. 
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