Grupo Parlamentar

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1283/XIII/3ª

RECOMENDA AO GOVERNO A CONTABILIZAÇÃO DE TODO O TEMPO DE
SERVIÇO PRESTADO PELOS DOCENTES DE LÍNGUA GESTUAL
PORTUGUESA PARA EFEITOS DE INTEGRAÇÃO NA CARREIRA DOCENTE

Segundo uma nota à comunicação social, emitida pelo Ministério da Educação no
passado dia 22 de janeiro de 2018, terminaram as negociações entre o Ministério da
Educação e as estruturas sindicais representativas dos docentes relativamente ao
diploma que prevê a criação do Grupo de Recrutamento de Língua Gestual Portuguesa
(LGP).
Reconhece a referida nota que, assim, se “põe termo a uma situação que era premente
resolver, reconhecendo aos formadores de Língua Gestual Portuguesa a integração na
carreira docente”. Refere ainda que se trata “de corresponder ao justo anseio destes
docentes, que lecionam a alunos surdos e a alunos ouvintes que pretendem aprender a
Língua Gestual Portuguesa, cumprindo a sua proteção e valorização previstas na
Constituição”.
Trata-se de um avanço que importa saudar. O reconhecimento da condição de docentes
aos atuais formadores de LGP é um ato de justiça pelo qual o Bloco de Esquerda sempre
se bateu.1. Na verdade, todo o seu trabalho sempre foi trabalho docente e, como tal, deve
ser contabilizado.

- Projeto de Resolução 501/XIII/2ª onde se “Recomenda ao Governo a criação de um grupo de
recrutamento para docentes de língua gestual portuguesa”.
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Este não é um problema exclusivo dos professores de LGP, sem prejuízo do
reconhecimento da sua situação particular devido ao não reconhecimento da carreira de
docente.
Importa assegurar que, num momento em que existe uma negociação no sentido de
encontrar solução para a contabilização do tempo de serviço antes da profissionalização,
estes professores sejam abrangidos pela futura solução e vejam os seus direitos
integralmente assegurados.
Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar
do Bloco de Esquerda propõe que a Assembleia da República recomende ao Governo que,
no momento de integração dos atuais formadores de Língua Gestual Portuguesa na
carreira docente, proceda à contabilização de todo o tempo de serviço prestado até hoje
por estes profissionais.

Assembleia da República, 26 de janeiro de 2018
As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda,

- Pergunta ao Governo 196/XIII/3ª sobre a “Concretização da criação do Grupo de Recrutamento para
Professores de Língua Gestual Portuguesa”.
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