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Amanhã, 18 de janeiro, 18h00 

ASPL convocada para 3ª ronda negocial sobre concursos 

com Ministério da Educação 

A Associação Sindical de Professores Licenciados (ASPL) irá reunir amanhã, dia 18 de 

janeiro, pelas 18h00, com o Ministério da Educação (ME), nesta que será a 3ª ronda negocial sobre o 

Modelo de Recrutamento e Gestão do Pessoal Docente. 

Apesar da ASPL, juntamente com as outras 7 organizações sindicais convergentes na luta dos 

professores e educadores, atendendo ao atual contexto negocial e sindical, tivesse solicitado ao ME a 

constituição de uma mesa única, onde todos - Ministério e organizações sindicais - estivessem 

presentes, e negociassem ao mesmo tempo as matérias que são importantes para responder à atual 

situação que se vive na profissão e nas nossas escolas, o ME manteve o mesmo formato e calendário 

negocial, apresentado às organizações sindicais, no passado dia 9 de janeiro. 

Embora se tivesse comprometido, nessas mesmas convocatórias, do dia 9, de remeter às 

organizações sindicais a documentação de suporte a esta reunião, até ao momento a ASPL e as demais 

organizações com as quais convergimos, ainda não receberam qualquer proposta por parte da tutela. 

A ASPL reunirá, por isso, amanhã, esperando que o ME apresente, de facto, vontade política 

séria para resolver os problemas da Educação, há muito apresentados e reivindicados pela ASPL. Com 

a esmagadora parte do país a manifestar o seu apoio aos profissionais da educação, entre os quais, e 

de modo especial, os docentes, não pode a tutela continuar a ignorar as propostas apresentadas pela 

ASPL e demais organizações sindicais, no sentido de melhorar o que precisa de ser melhorado, em prol 

de uma Educação com futuro. 

 

             No final desta reunião, 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, 17 de janeiro de 2023 

O Departamento de Informação e Comunicação da ASPL 
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