
 

 

 

 

 

 

RESUMO DA REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO COM O ME 

DIA 20/1/23 

 
Delegação da FENEI – António Tojo e Luís Lopes 

O documento com as propostas do governo foi-nos enviado 2 dias antes. 

De forma resumida a FENEI manifestou a sua firme disposição, como sempre, em negociar, sem no entanto 

abdicar de recorrer às formas de luta que considerar necessárias para a defesa dos interesses dos seus 

associados. 

Começámos por mostrar a nossa satisfação pelo aumento dos QZPs, considerando, no entanto, que alguns 

deles, nomeadamente no Alentejo poderiam ser ainda mais diminuídos geograficamente, solução a que o 

Ministério não manifestou opor-se frontalmente. 

Igualmente manifestámos o nosso agrado pela assunção de que a vinculação e graduação sejam feitas 

tendo como único critério a graduação profissional. 

Manifestámos a nossa oposição a que a vinculação dos professores precários com 3 anos de serviço 

exigisse que os mesmos tivessem horário completo no ano de abertura do concurso externo, lembrando 

que nem no Programa de Regularização dos Precários da Administração Pública tal tinha sido exigido.  

Quanto ao Conselho Local de Directores considerámos que a sua criação não se justificava e muito 

menos que pudessem ter qualquer protagonismo na colocação de professores e no seu “nomadismo” 

entre escolas. 

Quanto ao ponto 6 – Gestão dos recursos humanos docentes – manifestámos a nossa oposição a que as 

necessidades temporárias nos AEs/EnAs sejam preenchidas prioritariamente por docentes com insuficiência 

de tempos lectivos (inferior a 12 h), defendendo nós que se deveriam manter as 6h anteriores. 

Pedimos esclarecimento sobre o que o ME entendia por “mobilidade para projectos”, considerando que 

poderíamos estar perante um potencial risco de desrespeito pela graduação profissional dos docentes. 

Quanto ao acesso aos 5º e 7º escalões manifestámos o nosso desagrado pela proposta do ME que, na 

prática pouco ou nada altera em relação ao actual modelo. 

Ficámos de até ao fim da próxima semana enviar um documento com as nossas posições mais 

detalhadas e aproveitámos para pedir a realização de reuniões de carácter técnico para discussão dos 

pormenores eminentemente técnicos da proposta e contrapropostas.  

Aproveitámos para exigir a reabertura de discussão sobre a recuperação do tempo de serviço (6 anos 

6meses e 23 dias).  

Sobre esta matéria o ME não manifestou, para já, qualquer abertura, justificando-se com o Min. das 

Finanças e com a alegação de que todas as carreiras da administração pública terem estado congeladas e 

perdido anos de serviço. 

Exigimos também o fim das quotas na avaliação, alegando, entre outras razões, a de a avaliação do nosso 

efectivo desempenho profissional não poder ser contaminado e prejudicado por quaisquer critérios de 

natureza de gestão administrativa dos serviços.  

Exigimos ainda a reposição da paridade salarial com o topo da carreira de técnica superior, conquista 

com mais de 35 anos e de que agora fomos espoliados. 

A reunião terminou com o compromisso do Governo de marcar nova ronda negocial com a maior brevidade 

possível, após a análise das nossas contrapropostas. 

Da  nossa parte manifestámos ainda a intenção de manter as formas de luta já convocadas, perante uma 

classe mais mobilizada que nunca. 

 

Lisboa, 20 de janeiro de 2023 

 

O Presidente da Direção da FENEI 
 


