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Caros colegas 

Todos sabemos que a Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) assume um 

posicionamento estratégico no quadro do sistema educativo, sendo uma peça fundamental e 

indispensável ao seu bom funcionamento. A nível europeu, um inspetor de educação é reconhecido 

como um perito, sinónimo de experiência e de conhecimento na área da educação. A própria OCDE 

releva a importância dos inspetores da educação na melhoria dos sistemas educativos. 

Todos sabemos que a IGEC – desde que a tutela lhe forneça os meios necessários ao 

cumprimento da sua missão – assegura melhores condições de funcionamento do sistema 

educativo, salvaguarda o direito de todos a uma educação de qualidade, garante a legalidade na 

avaliação e na realização das provas de exame para um acesso ao ensino superior em condições de 

igualdade, zela pela equidade nos sistemas educativo, científico e tecnológico, nomeadamente 

tratando reclamações, queixas e participações de agentes e utentes, controla a aplicação eficaz, 

eficiente e económica dos dinheiros públicos, contribui para o desenvolvimento económico-social 

do País e para o combate à pobreza. 

Todos sabemos que a IGEC está a ficar vertiginosamente sem meios para cumprir a sua 

missão, conforme o gráfico seguinte, cujos dados foram, no essencial, retirados dos balanços 

sociais e planos de atividades da IGEC: 

 

 

A Direção do Sindicato tem vindo a desenvolver diligências permanentes junto do Governo, 

dos Grupos Parlamentares e da Presidência da República, a quem: (i) apresentou as questões 
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relativas à carreira inspetiva e ao SIADAP; (ii) demonstrou que um número significativo dos colegas 

que entraram no concurso de 2008 se prejudicaram ao ingressar na inspeção, comparativamente 

à situação em que se encontrariam se houvessem permanecido na carreira docente; e (iii) alertou 

para o facto de que a esmagadora maioria dos nossos colegas Inspetores em período experimental 

regressará à carreira docente, antes da aceitação da nomeação definitiva, se nada mudar nas 

condições em que trabalham, nomeadamente a indignidade que constitui a imposição de um 

patamar remuneratório cerca de 50 euros abaixo do 2.º escalão da carreira docente, a perda 

salarial mensal média de € 463,29, perda agravada, ainda, pelo sistema de avaliação e progressão 

na carreira inspetiva, mais desfavorável que na carreira de origem, e que implica uma carreira de 

110 anos (!) com a classificação de Adequado/Bom. 

No dia 6 de maio, o nosso colega Agostinho Santa, deputado do PS, que foi Inspetor-Geral 

da IGEC e integra os órgãos sociais do nosso Sindicato, fez uma sólida intervenção na Assembleia 

da República, alertando para o esvaziamento da IGEC, em termos de inspetores e de dirigentes, e 

realçando a situação dos nossos colegas Inspetores em período experimental. Em resposta, o 

Senhor Ministro da Educação disse que não tinha boas notícias sobre o concurso, porque, e citamos, 

o concurso não previa negociação. Na verdade, o Aviso n.º 15692/2018, de 31 de outubro, no seu 

ponto 13, prevê negociação nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 38.º da LTFP, fazendo 

igualmente referência ao disposto no n.º 1 do artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, 

conjugado com o n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, e a IGEC teve 

durante largos meses na sua página eletrónica uma Informação relativa à negociação do 

posicionamento remuneratório (ver anexos). 

A Direção lamenta profundamente que apesar de todas as diligências e esforços, e apesar 

de a Assembleia da República ter aprovado a Resolução n.º 315/2021, de 9 de dezembro, onde 

“Recomenda ao Governo que sejam garantidas condições justas no acesso dos docentes à careira 

especial de inspeção da Inspeção-Geral da Educação e Ciência”, apesar da demonstração 

inequívoca de que a entrada dos 20 novos Inspetores com os vencimentos que têm como docentes 

provoca uma diminuição do Orçamento de Estado para a Educação, isto é, uma poupança superior 

a 50.000 euros/ano, por serem substituídos nas escolas por docentes com menos tempo de serviço, 

a situação ainda não se tenha resolvido a contento de todas as partes, em prol do prestígio e da 

qualidade da IGEC, dos Inspetores e do sistema educativo em geral. A valorização dos recursos 

humanos é um dos pilares fundamentais do desenvolvimento e bom funcionamento das 

organizações. 
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A Direção do Sindicato, após o dia 11 de maio e em data ainda a definir, vai ser recebida 

em audiência conjunta pela Senhora Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e pelo 

Senhor Ministro da Educação. É nossa profunda convicção que será encontrada uma solução para 

impedir a saída destes nossos colegas que constituem, desde já, o presente e o futuro da IGEC. 

Não concebemos a possibilidade de assim não suceder. Teria sido em vão todo o esforço 

desenvolvido pelos inspetores que, enquanto formadores e orientadores, acompanharam estes 

novos colegas, inspetores que se empenharam em transmitir o conhecimento adquirido na IGEC, 

com o objetivo de proporcionar uma formação de excelência. Todo o dinheiro investido na sua 

formação teria sido desperdiçado, em prejuízo do erário público. A IGEC sairia certamente 

fragilizada, sendo da sua própria sobrevivência que falamos. 

Desistir não é uma opção. Quando se luta, nem sempre se ganha, quando não se luta, 

perde-se sempre!  

Saudações sindicais! 

Um abraço amigo. 

Pel’A Direção do SIEE 

A Presidente 

Bercina Maria Ramos da Costa Pereira de A. Calçada 

 

Porto, 7 de maio de 2022 
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