ASPL reúne hoje, às 16h, com Ministério da Educação
Na falta de qualquer proposta do ME, a ASPL apresenta à tutela o caderno de encargos a
negociar e a resolver no presente ano letivo

Não tendo até ao momento recebido qualquer proposta por parte do Ministério da Educação
(ME), a ASPL – Associação Sindical de Professores Licenciados irá apresentar na reunião
agendada para esta tarde (16h00), não só as suas propostas sobre a alteração ao regime de concursos
(doc. anexo), mas também um caderno de encargos (que se anexa), com os 12 principais
problemas que a ASPL considera prioritários resolver e negociar com o ME ainda durante o presente
ano letivo.
Na área da Educação e do Ensino tem-se vindo a registar, cada vez mais, a falta de
professores, em várias regiões do país, a falta de candidatos a professores, a par do enorme
desgaste e frustração, por parte da maioria da classe docente.
Para a ASPL, esta muito preocupante realidade, agudizada pelo envelhecimento da classe
docente, tem de ser uma das prioridades efetivas a resolver no presente ano letivo.
No entender desta organização sindical, não conseguiremos, de forma correta, resolver os
problemas da falta de professores e da falta de atratividade da profissão docente, enquanto
não se resolver um conjunto de constrangimentos graves que, há muito tempo, se colocam à
classe e à profissão docente, entre os quais o fim das quotas na avaliação do desempenho
docente e das vagas que impedem o acesso aos 5.º e 7.º escalões; revisão do regime de
recrutamento e colocação, por forma a que estes se façam de acordo com a graduação
profissional em todos os momentos dos concursos, o fim das ultrapassagens na carreira e a
revisão dos horários de trabalho, designadamente os critérios para a atribuição das reduções das
horas da componente letiva, de acordo com a idade e o tempo de serviço que o docente tem.
A ASPL espera que da parte da tutela haja uma efetiva vontade negocial e abertura para, em
conjunto, se encontrarem as melhores soluções para os problemas que urgem resolver na área da
Educação.
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No final da reunião desta tarde, que decorrerá nas instalações do ME, na Av. Infante Santo, n.º
2, em Lisboa, a Presidente da ASPL, Dra. Fátima Ferreira, estará disponível para prestar declarações,
presencialmente ou através do 912 580 887.

Lisboa, 21 de setembro de 2022
O Departamento de Informação e Comunicação da ASPL
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