
 

 

 

 

A ASPL, em conjunto com as demais oito organizações sindicais convergentes, 

reuniu com a Representante da Comissão Europeia em Portugal, Dra. Sofia Moreira 

de Sousa, e com o Chefe da Secção Política e Chefe de Representação Adjunto, Dr. 

António Vicente, em Lisboa. 

Foi apresentada a questão da Diretiva Comunitária de 1999 sobre os docentes 

contratados, que ainda não se espelha integralmente nas alterações realizadas 

recentemente no diploma de recrutamento e gestão de docentes – medidas há 

demasiado tempo a aguardar a sua transposição legal em Portugal. Para além do 

grave incumprimento do Estado português, é ainda de realçar o quanto este 

contribui para a falta de atratividade da profissão, facto ainda mais nefasto perante 

um momento de elevada falta de educadores e professores no país. 

Na mesma senda, a opção política continua-se a pautar pela falta de respeito pela 

carreira dos profissionais da educação, permitindo que se verifiquem 

ultrapassagens nas progressões (indo contra o estipulado pelo art.º 59.º da 

Constituição da República Portuguesa) e nos próprios concursos. 

A questionável legalidade da imposição dos serviços mínimos foi igualmente 

relatada, exemplificando-se os casos concretos de greves ocorridas fora do âmbito 

legal das necessidades sociais impreteríveis (Lei n.º 34/2014 de 20 junho, art.º 

397.º, d) – Educação, no que concerne à realização de avaliações finais, de exames 

ou provas de caráter nacional que tenham de se realizar na mesma data em todo o 

território nacional), em que as Direções das escolas, seguindo as indicações 

governamentais, têm limitado os direitos dos docentes, designadamente 

negando-lhes o direito a comparecerem a consultas médicas, ao usufruto 

das faltas por nojo (falecimento de familiar próximo), estarem presentes 

em reuniões e plenários sindicais, a poderem aderir a greves, entre outros. 

Tal decorre das decisões proferidas pelos Colégios Arbitrais face à existência de 

uma greve por tempo indeterminado, convocada por outra organização sindical, 

que estipularam os serviços mínimos ora em vigor. Da parte da tutela, apesar da 

solicitação dos dados quantificativos dos efeitos das greves por parte destas 

organizações sindicais, o silêncio tem sido a resposta, havendo, portanto, um 

desconhecimento quanto ao real impacto das mesmas. Certo é que os direitos 

dos docentes estão constantemente a ser desrespeitados, lesando-os em 

vários aspetos pessoais, de saúde e profissionais.  

As organizações sindicais convergentes apelaram à intervenção dos Representantes 

da Comissão Europeia em Portugal, visando superar as dificuldades e limitações 

que estão a ser aplicadas ao corpo docente.  

A Vice-Presidente da ASPL: Mª João Gonçalves 
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