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NEGOCIAÇÕES COM O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UMA VITÓRIA PARA MUITOS, MAS NÃO PARA TODOS. 

 

 

O SNPL congratula-se pelos objectivos atingidos em sede de 

negociação com o Ministério da Educação (M.E.). 

 A Declaração de Compromisso assinada na madrugada de sábado, 

após mais de 10 horas de negociações foi uma vitória, conseguida a custo, 

que avizinha um período longo e árduo de negociações. 

 É de louvar todos os intervenientes na negociação, que depois de 

tantas horas de desgaste negocial, ainda tenham tido a força necessária 

para debater os “de” e os “dos” do documento. Sim, porque a escolha 

criteriosa das palavras apresentadas faziam toda a diferença para efeitos de 

contagem de tempo de serviço.  

 Mesmo desgastados, não se baixaram os braços em momento algum. 

 O SNPL não abdicou da contagem integral do tempo de serviço 

congelado (9 anos, 4 meses e 2 dois), tendo mesmo considerado inegociável 

este ponto. Foi uma vitória pessoal. 

 Quando o Governo afirmou na Assembleia da República que estimava 

que o descongelamento integral da carreira dos professores ficaria em 600 

milhões de euros, o SNPL foi o primeiro a contradizê-lo.  

Como foi possível a apresentação de tal valor quando sabemos que, 

mais de 40% dos professores dos últimos escalões, não necessitam nem de 

metade do tempo do congelamento para atingirem o topo carreira e outros há 

que não necessitam de nenhum? 
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 Recentemente, veio o M.E. refazer as ditas contas e estimar que afinal, 

as progressões e recolocações apenas vão custar apenas 115 milhões em 

2018. Cerca metade do valor estimado inicialmente, tal como o SNPL tinha 

previsto. 

 Reiteramos que esta foi uma vitória para a classe docente. Mas não foi 

uma vitória para todos. 

 Se é verdade que neste momento não podemos “mexer” no Estatuto da 

Carreira Docente (ECD), a fim que se concretize o descongelamento e 

respectivo reposicionamento, também é verdade que os professores que se 

encontram nos escalões intermédios, onde existe a obrigatoriedade de 

quotas, vão continuar parados na carreira, por imposição das vagas, o que 

se considera uma profunda injustiça. 

 Estes colegas não estão esquecidos. 

 A negociação do ECD, com a consequente eliminação da injustiça das 

quotas e das vagas é a próxima luta do SNPL. 

 

Lisboa, 20 de novembro de 2017 

 

 

       A Direção Nacional 

 


