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Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos 
Politécnicos e Universidades 

 

 

Ex.mo Senhor  

Ministro da Educação e Ciência 

Professor Doutor Nuno Crato 

Avenida 5 de Outubro, 107 

1069-018 LISBOA 

URGENTE     
 

Via: Carta Registada C/ AR e correio eletrónico: vasco.faria@mec.gov.pt 

 

                                                                     Lisboa, 10 de Julho de 2013 

 
  
Assunto: Pedido de Audiência – Consequências da entrada em vigor e aplicabilidade 

prática do Decreto-Lei n.º 91/2013 e Despacho Normativo n.º 7/2013. 

 

Vem o SPLIU – Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos 

e Universidades, com a legitimidade conferida pelo art.º 53º do CPA, ao abrigo dos art.ºs 61º 

e segs. do CPA e art.º 268º da Constituição da República Portuguesa, em obediência aos 

princípios da legalidade, da colaboração da Administração e da decisão, previstos, 

respetivamente, nos art.ºs 3º, 7º e 9º do CPA, expor e requerer a V.ª Ex.ª o seguinte: 

 

1. O SPLIU, por natureza, defende e preza preferencialmente o diálogo e o consenso, total 

ou parcial, como forma de obter o esclarecimento e a resolução de questões emergentes 

de conflitos entre as partes, neste caso entre o governo e os docentes da administração 

pública, seus associados; 

2. O SPLIU lamenta o facto de não ter sido ouvido em sede de negociação coletiva ou 

através do mecanismo legal da consulta direta, nos termos estabelecidos na Lei n.º 23/98, 

de 26 de maio e Decreto-Lei n.º 274/2009, de 2 de Outubro, respetivamente, pois só 

tomou conhecimento da intenção do MEC em proceder à primeira alteração ao Decreto-

Lei nº 139/2012, de 5 de julho, pelas notícias difundidas na Comunicação Social, e pelo 

parecer emitido pelo Conselho Nacional de Educação sobre esta importante matéria; 



SEDE NACIONAL: Praça Nuno Gonçalves, N.º 2 A   -   1600-170 LISBOA 

Telefone: 21 781 57 40        Fax: 21 793 80 34       Correio Electrónico: spliu@spliu.pt            Home Page: www.spliu.pt 
2 

3.  Após análise cuidada ao documento produzido, com particular incidência na matriz 

curricular do 1º ciclo do ensino básico, o mesmo suscitou-nos um conjunto de 

preocupações que importará esclarecer, certamente partilhadas por V.ª Ex.ª, 

designadamente, no que se refere, não somente às implicações de natureza educativa e 

curricular, mas, também, às eventuais consequências no domínio da qualidade da 

docência neste nível de ensino em Portugal. 

4. Por outro lado, o Despacho Normativo n.º 7/2013, de 11 de junho, tem gerado um 

conjunto de questões subjacentes à deficiente interpretação temporal da duração da 

componente letiva e não letiva dos docentes, sobretudo no corpo dos artigos 8º e 9º, que 

importa esclarecer, tendo em conta o compromisso em ata negocial assinada com as 

organizações sindicais e partindo do princípio que o horário semanal de trabalho dos 

docentes (por força de legislação vinculativa da administração pública) poderá passar 

para as 40 horas; 

5. Pelo que, somos de parecer que o referido despacho normativo carece urgentemente de 

uma alteração ou interpretação de V.ª Ex.ª, entre outros, no sentido de considerar os 

intervalos entre as atividades letivas como parte integrante da componente letiva, como 

sempre foi nos termos do art.º 77º, n.º 1 do ECD, sob pena de serem ultrapassados 

ilegalmente os limites máximos permitidos para a componente de trabalho no 

estabelecimento dos docentes do 1º ciclo. 

 

Pelo exposto, nestes termos, e nos melhores de Direito, vem o SPLIU requerer a V.ª 

Ex.ª, no pleno cumprimento do dever de celeridade, ao abrigo do art.º 268º, n.º 1, da 

CRP, uma audiência urgente sobre esta matéria, de forma a permitir informar de 

forma clara os seus associados, entre eles, alguns diretores de agrupamentos de 

escolas. 

  

 Com os melhores cumprimentos, 

 

Pela Direção Nacional 

O Presidente 

 

___________________________________________ 

Mestre - MANUEL ROLO GONÇALVES 


