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Com este número zero da Nota Informativa, ensaiamos o que esperamos venha a ser uma 
forma de comunicação regular, entre todos nós. Dizemos ensaiamos, pois queremos que nos 
façam chegar as vossas opiniões sobre a forma e o conteúdo desta Nota. Esperamos que esta 
venha a ser melhorada a partir das vossas sugestões e que possa corresponder aos objetivos 
que nos propomos. 

Não queremos comunicar em monólogo, pois não pretendemos que este espaço seja utilizado 
apenas num sentido. Assim, contamos com a contribuição dos sócios do SIEE para que 
integrem aquele que será o número UM desta publicação. 

Pretendemos que este espaço seja bastante eclético, para isso tencionamos diversificar o tipo 
de informação e deixamo-lo à vossa disposição para a divulgação dos mais diversos tipos de 
texto: informações, notícias, opiniões... 

                

  A Direção 

 

 
 
 
 

 Assembleia-Geral  

20 de maio 

 10 horas  

Área Territorial do Centro 

Rua General Humberto Delgado 
319 — 3.º 

3030 — 327 Coimbra 
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Alterações na constituição da Direção 

No dia 3 de março a Direção reuniu para, entre outros 
assuntos, analisar a comunicação de suspensão de funções, por 
motivo de doença, apresentada pelo Presidente José Calçada, 
no dia 15 de fevereiro. Face a esta situação foi decidido que 
José Manuel Sevivas Martins substituiria o Presidente 
enquanto este não pudesse retomar as suas funções e a gestão 
dos assuntos correntes passou a ser assumida por todos os que 
integram a Direção.   

Posteriormente, no dia 19 de abril, José Calçada apresentou a 
sua demissão de Presidente da Direção e, no dia 28 de abril, 
informou a Direção sobre a necessidade de se proceder à sua 
substituição enquanto elemento daquele órgão.  

No dia 8 de maio a Direção reuniu, tendo sido decidido aceitar 
a demissão bem como agendar uma próxima reunião para a qual 
será convocado o 1.º vogal suplente da Lista A, Manuel 
Fernando Morgado Carvoeiro, que passou a integrar este órgão, 
procedendo-se nessa data à eleição do futuro Presidente.  

Valorização da carreira 

Porque urge valorizar a carreira especial de inspeção, a 
Direção desenvolverá as ações necessárias para que se 
efetive o reposicionamento salarial e a melhoria das 
condições de trabalho dos Inspetores.  

A carreira especial de inspeção [da educação e ciência] 
tem de ser considerada uma segunda carreira e tem de ser 
uma carreira atrativa, com uma remuneração condigna, ou 
correremos os riscos de, num futuro próximo, nenhum 
docente do ensino básico e secundário ou do ensino 
superior, com a experiência e o currículo necessários ao 
desempenho das funções inspetivas, querer ingressar nela! 

Solicitámos já audiências ao Ministro da Educação e ao 
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a quem 
pretendemos apresentar as nossas propostas e 
reivindicações.  

 

Formação profissional 

Ainda que a formação contínua não seja uma das incumbências 
do Sindicato, é uma área que a Direção está empenhada em 
promover. Assim, encetaram-se já contactos com instituições 
do ensino superior no sentido de celebrar protocolos para a 
realização de ações que possam contribuir para o 
desenvolvimento profissional dos sócios do SIEE. 

Em breve promoveremos a auscultação dos colegas sobre os 
seus interesses e necessidades! 

 

Proposta de alteração de atribuição de créditos 
para o exercício da atividade sindical  

São conhecidas as dificuldades com que o SIEE se debate 
decorrentes dos reduzidos créditos sindicais a que tem direito 
por força da lei. Assim, solicitaram-se audiências a todos os 
Grupos Parlamentares com assento na Assembleia da República 
e à Secretária de Estado da Administração e Emprego Público, 
para apresentação da proposta do SIEE de alteração ao Art.º 
345.º, n.º 1, al. a) e b), da LTFP, Lei n.º 35/2014, de 20/06.  

Em janeiro, a Direção reuniu com o Deputado Tiago Barbosa 
Ribeiro, do Grupo Parlamentar do PS, com a Deputada Joana 
Mortágua, do Grupo Parlamentar do BE, e com a Deputada Ana 
Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP. Regista-se o bom 
acolhimento da proposta apresentada pelo SIEE. Aguardamos o 
agendamento das restantes audiências solicitadas. 

 

 

Plenário realizado no dia 6 de abril em Lisboa 

Na sequência dos plenários regionais realizados em 
dezembro em Viseu e no Porto, realizou-se, no passado dia 
6 de abril, um plenário sindical em Lisboa. Este foi 
antecedido de uma reunião da Direção com os Delegados 
Sindicais afetos à ATSul, tendo-se preparado, em 
conjunto, os temas a abordar no plenário que se seguiu, 
dirigido aos colegas das diversas equipas multidisciplinares. 
Foram debatidos diversos aspetos inerentes às condições 
de trabalho dos Inspetores e enunciadas algumas ações 
que se entendem vir a desenvolver num futuro próximo. 

Revisão da Lei Orgânica da Inspeção Regional de 
Educação da Região Autónoma dos Açores 

Após solicitação do Sr. IRE e auscultados os nossos colegas da 
Região Autónoma dos Açores, foi enviado o contributo do SIEE 
para a revisão da Lei Orgânica da IRE. 
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Parecer sobre o Balanço Social da IGEC 2016 

No dia 29 de março, o SIEE foi notificado para, querendo, 
emitir parecer sobre o Balanço Social 2016 da IGEC, tal como 
previsto no artigo 3º do Decreto-Lei 190/96, de 9 de outubro. 

A Direção entendeu que o devia fazer, tendo elaborado um 
documento que refletia a sua apreciação sobre os dados 
constantes daquele Balanço Social. Apresentam-se aqui as 
principais conclusões refletidas no Parecer elaborado. 

� Vemos com preocupação o decréscimo de Inspetores ao 
longo dos anos, e que tem, estamos certos, um impacto 
negativo ao nível de desempenho global da IGEC;   

� O envelhecimento destes profissionais é uma realidade que 
não se pode ignorar. Chamamos particular atenção para a 
faixa etária dos 60 aos 64 anos, com 36 inspetores. Nesta 
faixa situam-se aqueles que a curto prazo se aposentarão; 

� É preocupante que a maioria dos Inspetores se situe no 
escalão dos 35 aos 39 anos de serviço. A taxa de 
envelhecimento, aliada ao elevado desgaste que deriva do 
número de anos dedicados à profissão, revela, mais uma 
vez, a urgência da entrada de novos efetivos, pois só assim 
a IGEC poderá continuar a desenvolver o trabalho de 
qualidade que lhe é exigido;   

� Em termos de habilitações académicas consideramos que a 
IGEC pode/deve incentivar os seus Inspetores a elevarem 
o seu grau académico, pois, a melhoria, em termos 
académicos, destes profissionais será, sem dúvida, 
relevante para a qualidade dos serviços prestados pelos 
mesmos;   

� Preocupa-nos, também, em termos de número de dias de 
ausência ao serviço, o número de dias registados no 
parâmetro doença. Na verdade, este é um indicador que, 
sem dúvida, se relaciona com a falta de renovação e de 
rejuvenescimento dos Inspetores;   

� Quanto às verbas despendidas com formação lamenta-se 
que não seja possível com os dados disponibilizados, 
percecionar se o aumento dos custos terá correspondido a 
um aumento, também, da qualidade da formação, nem qual o 
impacto da formação realizada em termos da melhoria das 
práticas e do desenvolvimento profissional dos Inspetores. 

 

 

Assembleia-Geral Ordinária 

Como sabem, realiza-se no próximo dia 20 de maio, pelas 10 
horas, numa sala da Área Territorial do Centro, a Assembleia-
Geral Ordinária, para apresentação e votação do Relatório e 
Contas de 2016 e apresentação do Plano de Atividades e 
Orçamento para 2017. 

A participação dos associados nas assembleias-gerais das 
organizações a que pertencem, para além de ser um ato de 
cidadania, é uma oportunidade para que todos possam 
contribuir com as suas opiniões para o progresso das 
instituições. 

Aguardamos a tua presença! 

 

Site do SIEE 

A Direção, com a imprescindível colaboração do nosso colega 
António Ferreira, Presidente do Conselho Fiscal, está a 
desenvolver esforços para que, com a maior brevidade possível, 
seja reativada a página do Sindicato, esperando que esta venha 
a estar disponível, em breve, e que seja mais um contributo 
para a divulgação do SIEE, tanto interna como externamente. 

ESTE ESPAÇO É VOSSO 
Caros colegas, 

Como se disse no Editorial, a Direção espera que esta Nota 
Informativa seja um espaço de comunicação entre todos os 
Inspetores.  

Assim, este espaço será vosso a partir do próximo número. 

Façam-nos chegar a vossa participação, com textos 
necessariamente concisos, através do endereço 
dir.nacional.siee@gmail.com 

 Ficamos a aguardar! 

 

 

 

 Não és sindicalizado? Porque esperas?  

Contacta o Delegado Sindical da tua Área 
Territorial/afeto à tua Equipa Multidisciplinar!  

Só unidos os profissionais podem lutar e vencer! 
 


