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Reunião com o Senhor Ministro da Educação

Habilitações para a lecionação em contratação de escola
SPLIU reafirmou que medidas avulsas não resolverão um problema estrutural

O SPLIU marcou presença, no dia 26 de agosto, pelas 11h30, numa reunião com o
Senhor Ministro da Educação, na qual foi objeto de abordagem, o projeto de Despacho
do Gabinete do Senhor Secretário de Estado da Educação sobre as habilitações para a
lecionação (de forma alguma para a docência), em contratação de escola, tendo este
Sindicato Independente reafirmado, prioritariamente, que medidas avulsas não
resolverão um problema estrutural relativo à notória dificuldade em recrutar e selecionar
professores profissionalizados para o sistema público de ensino.

Para além de evidenciar o vetor principal do problema, o qual foi reconhecido pelo
Senhor Ministro da Educação, o SPLIU não deixou de assinalar que motivos
relacionados com a ausência de uma perspetiva sistémica e integrada de planeamento
educativo, e, fundamentalmente, pela persistente negação do poder político em valorizar
a profissão docente, tiveram como consequência a atual exponenciação do problema da
falta de professores devidamente qualificados nos planos científico e pedagógico.

O SPLIU mencionou ainda, que por questões de princípio e de estatuto profissional, se
manifesta contra a implementação de regras facilitadoras do acesso ao exercício da
lecionação, designadamente, em relação às regras previstas no projeto de Despacho
relativo aos requisitos de formação científica adequados às áreas disciplinares dos
diferentes grupos de recrutamento para a seleção de "docentes" em contratação de
escola. Por outro lado, esta estrutura sindical independente não deixou de expressar a
sua enorme preocupação com as desigualdades formativas que esta medida avulsa
poderá provocar numa área tão importante e sensível, como é o acesso a oportunidades
futuras em várias áreas e domínios para as crianças e jovens.

Todavia, dadas as circunstâncias, e ao estarmos perante um problema ao qual importará
dar resposta, que jamais será adequada no esquema proposto, o SPLIU referiu que não
se oporá, a título excecional, e apenas por um curto período de tempo, à aplicação do
Despacho em apreço, que necessitará no entanto de alguns acertos, nomeadamente, no
que se refere ao acompanhamento e formação dos indivíduos que forem recrutados por
esta via, sem esquecer o problema referente aos Técnicos Especializados, e desde que
por parte do Ministério da Educação exista a predisposição política e técnica para a
adoção imediata de medidas efetivas de valorização da profissão docente, com principal
enfoque no estatuto remuneratório e na eliminação dos obstáculos à progressão na
carreira.
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