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N/Ref. Ofício n.º 08 ASPL – P/2022

Data: 02/05/2022

Assunto: Pedido de autorização para completamento dos horários incompletos a
todos os docentes contratados neste ano letivo.

Exm.º Senhor Ministro da Educação,

A Direção Nacional da ASPL vem apresentar a Vossa Excelência o seu pedido
para que seja dada autorização às direções das escolas e agrupamentos escolares,
para o completamento dos horários incompletos a todos os docentes contratados
neste ano letivo, estendendo-se, assim, esta medida a todos os docentes contratados
com horário incompleto, à semelhança do que ocorreu com os docentes colocados
através da última reserva de recrutamento, publicada na passada sexta-feira, dia
29 de abril de 2022.
Com efeito, na reunião havida na passada quarta-feira, fomos informados por
Vossa Excelência que o completamento dos horários seria uma medida que o governo
previa implementar no próximo ano letivo, apenas nas regiões onde a falta de
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professores é mais preocupante, pelo que seria negociada com as organizações sindicais,
numa das próximas reuniões, a realizar durante o presente mês de maio.
Na altura, e porque o tempo concedido a cada organização sindical era escasso,
dado estarem presentes todos os sindicatos e federações sindicais, e também por não ser
uma reunião de negociação, dado que essas seriam marcadas para breve, a ASPL não se
pronunciou sobre a mesma, mas logo se nos afigurou controverso apenas se prever fazer
esse completamento de horário em algumas regiões de país.
Ora, na passada sexta-feira, ao constatarmos as listas publicadas, logo nos pareceu
estranho que todos os horários fossem completos; contudo, consultando a respetiva
Nota Informativa, encontramos a explicação para o sucedido, a qual foi corroborada,
por Vossa Excelência, através dos Media: de que tinha sido uma medida do governo,
face à situação atual de falta de professores para todos os alunos.
A ASPL não tem nada contra a medida tomada, atendendo ao facto de
através dela o governo procurar que nenhum aluno esteja sem professor;
consideramos que a tutela tem a obrigação de garantir o acesso e o sucesso de
todos os alunos que frequentam as nossas escolas. Contudo, também entendemos,
pela mesma razão, que a mesma deve ser alargada a todos os docentes que têm
horários incompletos, para que seja realmente eficaz, e também justa e equitativa,
para todos os alunos e professores.
Assim, pedimos a Vossa Excelência que diligencie no sentido de que todos os
horários incompletos dos docentes contratados, durante este ano letivo, sejam
completados, a menos, que, por razões de força maior, algum docente não possa
assegurar essas horas a acrescentar.
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Gratos pela atenção dispensada por Vossas Excelências, subscrevemo-nos
atenciosamente.
Pel’A Direção Nacional da ASPL,
A Presidente
(Maria de Fátima Ferreira)
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