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Protesto à publicação das listas provisórias de acesso aos 5º e 7º escalões da carreira docente 

ASPL exige a suspensão dos prazos que se encontram a decorrer  

e a substituição tempestiva das listas provisórias 

 

 

         Em ofício hoje enviado ao Senhor Ministro da Educação, com conhecimento da Senhora 

Diretora-Geral da Administração Escolar, a ASPL - Associação Sindical de Professores 

Licenciados, em representação dos docentes seus associados, manifestou o seu protesto face às 

listas provisórias de acesso aos 5º e 7º escalões da carreira docente, lamentando a reincidência da 

tutela nos erros já ocorridos em anos anteriores e exigindo, em respeito aos Professores e 

Educadores, já muito molestados nos seus direitos e justas aspirações, a suspensão dos prazos 

que se encontram a correr e a substituição tempestiva das listas provisórias publicadas por 

outras que acautelem as referências devidas aos critérios que presidem à ordenação e desempate dos 

docentes, candidatos às vagas dos 5º e 7º escalões da carreira docente, que nelas se encontram.  

 

 

Entre estes critérios, a ASPL destaca os seguintes: o tempo de serviço (incluindo o que 

resulta da recuperação faseada do tempo de serviço congelado, bem como das bonificações pelas 

menções de mérito e das reduções pela aquisição dos graus de mestre e de doutor), a avaliação do 

desempenho imediatamente anterior à progressão (apurada quantitativamente até às milésimas) e 

a idade (data de nascimento). 

 

 

Esta exigência da ASPL foi objeto de muita ponderação, pois atendendo ao enorme atraso na 

publicação das referidas listas, não pretende contribuir para que o processo se atrasasse ainda mais.  

 

 

          Contudo, da análise feita e das queixas apresentadas à ASPL por parte de muitos 

professores e educadores, entendeu esta organização sindical que é imperativo defender e 

acautelar os legítimos direitos dos seus associados, que são postos em causa com a presente 

publicação, pois omite dados fundamentais para que os candidatos saibam se a ordenação que lhes é 

atribuída nas listas é ou não correta. 

 

Caso a tutela persista em não corrigir as listas em conformidade com o solicitado em ofício, a 

ASPL pondera avançar com queixa para as entidades competentes. 

 

Gratos pela atenção dispensada, enviamos os nossos melhores cumprimentos. 

  

Lisboa, 4 de junho de 2020 

Atenciosamente, 

O Departamento de Informação e Comunicação da ASPL 

mailto:presidencia@aspl.pt

