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Ministério da Educação manifesta compromisso para diálogo 

O SEPLEU, assim como todas as restantes organizações sindicais, esteve presente no auditório do 
Conselho Nacional de Educação pelas 16:00 horas do dia 27 de abril numa reunião com o Sr. Ministro 
da Educação Dr. João Costa e com o Sr. Secretário de Estado da Educação Dr. António Leite. 

O Sr. Ministro reconheceu a necessidade de mais diálogo com as organizações sindicais nas matérias de 
negociação obrigatória e noutras, elencando as prioridades das políticas educativas do governo, tendo 
realçado à partida o problema da falta de professores, afirmando que os principais problemas sobre 
esta matéria estão desde já reconhecidos. 

Assim, ficou o compromisso por parte do ME: 

• Resolução do problema da falta de professores
• Alteração da formação inicial e revisão do regime de habilitações
• Os cerca de 5000 colegas que tinham penalizações por não terem aceite a colocação ou não se 

terem apresentado, poderem regressar à reserva de recrutamento
• Estágios passarem a ser remunerados
• Permitir completar os horários para apoios e recuperação das aprendizagens aos docentes 

colocados nas zonas onde há carência de professores
• Revisão dos quadros de zona pedagógica
• Um modelo de recrutamento que permita uma vinculação mais rápida
• Contributo para a melhoria do ensino profissional a modernização das oficinas das escolas, em 

alguns casos em parceria com as empresas
• Revisão da mobilidade por doença

O Senhor Secretário de Estado agendou duas reuniões para os próximos dias 11 e 18 de maio, tendo 
ficado de enviar por email propostas às organizações sindicais com as respetivas matérias e ordem de 
trabalhos. 

O SEPLEU manifestou a disponibilidade para a negociação e na sua intervenção, enumerou as suas 
preocupações com necessidade de melhorar as condições de trabalho dos docentes em relação: 

• Concursos
• Falta de Professores
• Revisão do modelo de avaliação com a abolição das quotas e vagas
• Recuperação de todo o tempo de serviço
• Regime especial de aposentação
• Horários de trabalho

Lisboa, 27 de abril de 2022 

A Direção Nacional 


