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CAPÍTULO I 

Introdução 

 

A 7 de abril de 2017 deu entrada na Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores uma petição, à qual foi atribuído o nº 7/XI, intitulada “Contagem 

de Tempo de Serviço dos Docentes que Desempenham Funções em Valência de 

Centros de Atividades de Tempos Livres (CATL)”, que reúne um total de 416 

(quatrocentas e dezasseis) assinaturas, tendo como primeiro signatário Leonardo José 

Barbosa de Medeiros. 

Por despacho da Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, a referida petição foi remetida à Comissão de Assuntos Sociais, para relato e 

emissão de parecer. 

 

CAPÍTULO II 

Enquadramento Jurídico 

 

O direito de petição, previsto no artigo 52º da Constituição da República 

Portuguesa, é exercido nos termos do disposto no artigo 9º do Estatuto Político-

administrativo da Região Autónoma dos Açores, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 

2/2009, de 12 de janeiro, nos artigos 189º a 193º do Regimento da Assembleia 

Legislativa e na Lei nº 43/90, de 10 de agosto. 

Cabe à Comissão permanente especializada com competência na matéria a 

apreciação da petição e elaboração do respetivo relatório, nos termos do disposto nos 

nºs 1 dos artigos 190º e 191º do Regimento, bem como do artigo 73º, nº 4 do Estatuto 

Político-administrativo da Região Autónoma dos Açores. 

Nos termos do disposto na Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores nº 18/2016/A, de 6 de dezembro, as matérias relativas a 

“Educação”, onde se enquadra a presente petição, são competência da Comissão de 

Assuntos Sociais. 
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CAPÍTULO III 

Apreciação da Petição 

 

a) ADMISSIBILIDADE 

Verificada a conformidade do exercício do direito de petição com os requisitos 

legais (Lei nº 43/90) e regimentais (artigo 189º do Regimento da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores), a Comissão de Assuntos Sociais 

procedeu à apreciação da sua admissibilidade, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 

190º do referido regimento e deliberou admiti-la, por unanimidade. 

 

b) OBJETO DA PETIÇÃO 

Os peticionários pretendem a valorização das funções dos docentes que 

desempenham funções em CATL, através do reconhecimento do seu tempo de serviço, 

com efeitos retroativos. Para isso alegam os seguintes motivos: 

 O trabalho desenvolvido nos CATL dá resposta à preocupação relativa à 

ocupação de tempos livres na infância ou, evidenciando um acentuado aumento 

das práticas de atividades sócio educativas ou educativas relacionadas com a 

estruturação de tempos livres das crianças; 

 A educação é um processo contínuo que acompanha o indivíduo nos diversos 

contextos, assumindo naturezas distintas porque vai para lá das fronteiras 

escolares; 

 São dinamizadas atividades estruturadas em valências como os CATL, que 

“oferecem uma muito rica e diversificadas oferta de atividades educativas aos 

alunos” (Canário, Rolo & Alves, 1997); 

 Os docentes que exercem funções exclusivamente em CATL não têm o seu 

tempo de serviço contabilizado para efeitos de cálculo de graduação profissional 

em processo ed Concurso do Pessoal Docente; 

 O pessoal docente das valências educativas privadas exerce uma função de 

interesse público, pelo que se encontram abrangidos pelos deveres inerentes ao 
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exercício da função docente (Art.º 53º do DLR nº 26/2005/A, alterado pelo DLR 

n.º 6/2008/A e pelo DLR n.º 11/2013/A); 

 Os artigos 53º e 63º do DLR n.º 26/2005/A, alterado pelo DLR n.º 6/2008/A e 

pelo DLR n.º11/2013/A, consideram o tempo de serviço prestado em valências 

educativas provadas reconhecido para todos os efeitos legais; 

 O n.º 4, do Art.º 45º do DRR n.º 17/2001/A, prevê que o tempo de serviço 

prestado por educadores de infância, independentemente da rede onde se 

inserem, seja relevado para efeitos de concurso aos quadros docentes da Região 

Autónoma dos Açores como se prestado em estabelecimento de educação e 

ensino de rede pública. 

 

c) DILIGÊNCIAS EFETUADAS 

 

Foi deliberado proceder à audição do Secretário Regional da Educação e Cultura 

(SREC), a União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos 

Açores (URIPSSA) e a União Regional das Misericórdias dos Açores (URMA) e 

também solicitar pareceres por escrito às seguintes entidades: Sindicato dos Professores 

da Região Açores, Sindicato Democrático dos Professores da Região Açores, EBI 

Roberto Ivens, EBI de Ponta Garça, EBI de Arrifes, EBI Ribeira Grande, Assembleia 

EBI Canto da Maia, EBI de Capelas, EBI Lagoa, EBI 2,3 Ginetes, EBI Água de Pau, 

EBI Maia, EBI Rabo de Peixe, ES Padre Jerónimo Emiliano de Andrade, ES Domingos 

Rebelo, EBS Tomás de Borba, EBS da Povoação, EBS Vila Franca do Campo, EBS das 

Velas, EBS Santa Maria, ES Vitorino Nemésio, EBS das Flores, EBS Madalena, ES 

Antero de Quental, EBS Lajes do Pico, ES Manuel de Arriaga, ES da Lagoa, ES das 

Laranjeiras, ES da Ribeira Grande, EBS São Roque do Pico, EBS do Nordeste, EBS da 

Graciosa, EBS da Calheta, EBI Biscoitos, EBI Praia da Vitória, Assembleia de Escola 

da EBI Francisco Ferreira Drummond, EBI Angra do Heroísmo, EBI Horta, EBI Vila 

do Topo, EBS Mouzinho da Silveira. 
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1) Audição dos peticionários, no dia 24 de abril de 2017, na Delegação da 

ALRAA, em São Miguel: 

Foram ouvidos em audição os três primeiros peticionários. 

Começaram por explanar a reivindicação presente no documento da petição 

apresentando e desmistificando o trabalho que fazem em cada uma das entidades onde 

trabalham. Acham que a sua função é fundamental em todos o processo educativo das 

crianças e jovens. 

Fizeram uma comparação entre o ensino privado e público e querem que estas 

sejam vistas como complementaridade ao trabalho já feito pelas escolas, reivindicando a 

importância desses nos resultados das crianças e jovens.  

Realçaram os projetos educativos, os planos de ações bem como planos 

curriculares por eles elaborados e que servem de base para a sua ação laboral, utilizando 

uma argumentação de comparação entre o seu trabalho e o trabalho realizado nas 

escolas. 

Fizeram referência às respostas negativas da DRE quando fazem o pedido de 

contagem de tempo. 

Fizeram comparação com os docentes que exercem funções de não docência nas 

escolas em que o tempo é contabilizado e com os professores destacados pela DRE para 

ATL, em que o tempo é contabilizado. 

Fizeram também referência à Lei de bases e Estatuto da Carreira Docente onde o 

tempo de serviço dos professores nas IPSS é reconhecido. 

Por fim, realçam que há trabalho em parceria entre os CATL e as escolas 

achando assim que é uma questão de justiça a contabilização do tempo de serviço. 

Realçam ainda a aprovação por unanimidade na ALRAA em 2012 que contemplava o 

objeto da petição. 

 

A deputada Isabel Quinto questionou se os peticionários tinham conhecimento 

do funcionamento em outros centros? E se existem mecanismo de avaliação das 

crianças e jovens? E se os mesmos dão apoio letivo nas Escolas? Em que os 
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peticionários responderam que há realidades semelhantes nas IPSS, pelo menos em São 

Miguel. Referem que fazem avaliação pessoal, mas que não há documentação dessa 

avaliação, já que é uma avaliação das competências pessoais e socias das crianças. 

Referiram também que dão apoio nas Escolas dando conhecimento de um projeto 

educativo que comprova essa mesma situação. 

 

A deputada Zoraida Soares valorizou o objeto da petição e questionou sobre qual 

a justificação que é dada pela DRE quando fazem o pedido de contagem? Ao que os 

peticionários responderam que a resposta é que não têm funções de docência, mas sim 

técnico-pedagógicas. Acrescentando que em reunião com o SREC foi pedido um 

memorando sobre este assunto e a resposta foi a mesma. Realçam que a petição pede a 

retroatividade da medida. 

 

A deputada Maria João Carreiro questionou sobre qual o retorno que tem tido o 

projeto educativo em parceria com as escolas mencionado anteriormente, se junto do 

Senhor Secretário foi apresentado o mesmo argumento de paralelismo com os docentes 

que estão destacados em outras funções de não docência e, em caso afirmativo, qual a 

justificação/resposta do membro do governo. Também questionou a relação com os 

encarregados de educação, em particular com aqueles cujos educandos integram 

projetos de colaboração dos CATL com as escolas. 

Em respostas os peticionários falam em estranheza por parte do SREC relativamente à 

forma como estes preparam o trabalho e que relativamente à argumentação revelam que 

não houve respostas. Relativamente ao retorno do projeto explicaram a criação do 

projeto e acrescentaram que nestes 3 anos o feedback é muito positivo, realçando o 

trabalho sobretudo sobre as competências pessoais e sociais. Relativamente à relação 

com os encarregados de educação referiram que há reuniões periódicas com os mesmos. 

 

O deputado Paulo Estevão questionou sobre o porquê de tomarem essa opção já 

que sabiam que o tempo de serviço não contaria para efeitos de concurso, se a avaliação 
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do trabalho realizado é feita pela instituição, que tipo de acompanhamento está a haver 

por parte da DRE e se têm algumas dificuldades. Ao que os peticionários responderam 

que em alguns casos foi falta de colocação, sendo esta uma oportunidade que surgiu, 

acrescentando que no passado o tempo de serviço era contabilizado. Acrescentaram 

ainda que o novo Estatuto da Carreira Docente retirou essa possibilidade e que aliado a 

esse problema é o facto de não poderem usufruir de uma prioridade. Outro caso foi 

porque não aceitou uma colocação. 

Informaram ainda que não há avaliação direta nem por parte da DRE, mas 

gostavam que houvesse. Relatório é feito e entregue à instituição que posteriormente é 

remetido para o ISSA. 

 

A deputada Graça Silveira questionou sobre quando deixou de ser contabilizado 

o tempo de serviço, o que foi defendido pelo GRA para que a contabilização deixasse de 

ser feita? Ao que os peticionários responderam que houve uma enchente de professores 

a fazer esse pedido de contagem. Acrescentando que uma coisa é a coordenação e outra 

são as funções do monitor. 

A deputada Graça Silveira acrescentou que se a função de monitor é realizada em 

termos pedagógicos, o tempo deverá contar. Ao que os peticionários reagiram dizendo 

que são coordenadores e as equipas tem monitores credíveis. 

 

A deputada Isabel Quinto questionou sobre se nesta petição existem só 

professores do primeiro ciclo? Ou há mais? 

A deputada Maria João Carreiro questionou sobre quantos docentes estão 

envolvidos nesta situação e perante situações de docentes que não conseguiram ir para o 

público, que opinião tem esses professores? 

O deputado Paulo Estevão interveio para dizer que há um problema político 

complexo já que estes iriam ultrapassar outros professores, mas que é uma questão de 

justiça. 
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A deputada Graça Silveira questionou os peticionários sobre quais as funções 

para o qual foram contratados e se trabalham a tempo inteiro? 

Em respostas os peticionários disseram que da realidade que conhecem, em São 

Miguel, as funções são feitas por professores de 1º Ciclo e que trabalham a tempo 

inteiro, já que nos seus casos de manhã exercem funções em escolas para além de que 

nas interrupções letivas trabalham com as crianças o dia todo. Informam que são cerca 

de 10 pessoas nesta situação e que há apoio do SDPA nesta matéria. Acrescentaram que 

as injustiças são recíprocas e que foram contratados para exercerem funções de 

docência. 

 

2) Audição do Presidente da URMA no dia 24 de maio de 2017, da Delegação da 

ALRAA, na Terceira: 

A audição iniciou-se com a apresentação do Projeto de Resolução do BE por parte 

do deputado Paulo Mendes. 

 

Em seguida o Presidente da URMA começou a sua explanação elencando todas as 

29 valências ATL a funcionar em Santas Casas nos Açores (1 na Horta, 1 na Madalena 

do Pico, 3 na Praia da Vitória, 9 na Ribeira Grande, 1 nas Velas, 1 nas Lajes do Pico, 4 

no Nordeste, 1 na Graciosa, 1 na Lagoa, 4 em Vila Franca do Campo e 3 na Maia). 

O Presidente realizou a sua análise em duas vertentes, na generalidade e na 

especialidade. 

Na generalidade, informou que solicitou pareces às Santas Casas, mas que 

somente 4 emitiram parecer. Depois buscando dados bibliográficos justifica a 

pertinência da existência e continuidade dos serviços de ATL e do seu impacto na 

sociedade realçando a importância da relação entre a comunidade, a escola e a família. 

Acrescentando que pelos problemas que as famílias hoje vivem justificar-se-ia o 

aumento destes serviços nos Açores, aumentando a sua qualidade e o seu 

aprofundamento. 
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Acrescentou que estes espaços se diferenciam dos demais espaços de mero 

entretenimento exatamente devido à existência de um projeto pedagógico que trabalhe 

as componentes da cidadania e interação com os outros e até as componentes científicas. 

Tem um papel fundamental na prevenção de comportamentos mais problemáticos, ou 

mesmo desviantes, dando realce à importância que a educação tem para a prevenção da 

pobreza e a intervenção juntos de crianças em situações de risco sendo este, na sua 

opinião, um espaço propício à própria integração e sociabilização. 

Na especialidade relembra publicações passadas em que se inicia a discussão 

relativamente à docência ou não docência relativamente a quem desempenhava funções 

em creche e jardins de infância onde dados do Conselho Nacional de Educação mostram 

que é considerada uma função mais específica por ter projeto pedagógico e que este 

projeto deveria ser concebido, avaliado e executado por profissionais desde âmbito que 

seriam, neste caso, os educadores de infância. Acrescentou ainda que essa 

especificidade se torna mais evidente nos ATL e que estas especificidades devem ter a 

obrigatoriedade de serem acompanhadas por um docente. 

Fazendo um enquadramento histórico da legislação sobre esta matéria, fez 

referência à menção da necessidade de existência de monitores e auxiliares e também ao 

nº 4 do Art.º 45 do DLR n.º 17/2001/A referente aos Centros de Animação de Tempos 

Livres. E também a uma Resolução da ALRAA n.º 21/2012/A que faz referência, ao 

tempo de serviço prestado em creches e ateliês de tempos livres sendo sua opinião de 

que esta resolução contempla o desiderato tanto das pretensões dos peticionários como 

do objetivo do projeto de resolução. Também acrescentou que a 2ª alteração ao Estatuto 

do Ensino Particular Cooperativo e Solidário (DLR n.º 11/2013) no seu Art.º 63 prevê a 

contagem de tempo de serviço prestado no ensino particular dos docentes que transitam 

para o ensino público, ou seja, para efeitos de resolução é imperativo que seja ATL, que 

tenha um docente com projeto pedagógico aprovado e avaliado pela mesa 

administrativa e que esteja integrado no próprio regulamento do ATL. 
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Na sua opinião é necessário dar credibilidade científica aos serviços deixando de haver 

a figura de monitor e passando a ser um professor de carreira independentemente da sua 

área. 

Acrescentou, por fim, dois alertas: o princípio de proporcionalidade temporal 

para quem presta o serviço em tempo parcial que é possível e está previsto e também a 

complexidade em se aplicar a pretensão da retroatividade inscrita na Petição, já que 

poderá originar injustiças. 

 

De seguida a deputada Graça Silveira questionou o Sr. Presidente da URMA 

sobre se sim ou não à contagem de tempo? À qual o Sr. Presidente respondeu que sim, 

desde que haja projeto pedagógico. 

 

A deputada Isabel Quinto questionou se o Sr. Presidente acha que os atuais 

projetos pedagógicos existentes são entregues da Direção Regional de Educação 

(DRE)? Ao qual obteve a resposta de que não são entregues na DRE, mas diz haver a 

existência de regulamento. 

 

O deputado Paulo Mendes, fazendo referência aos pontos 1 e 2 da resolução 

21/2012, questionou se o Sr. Presidente da URMA tinha conhecimento de algum ATL 

que não tenha planificação própria? Ao qual o Sr. Presidente respondeu que não tem 

informação concreta que permita responder, mas pressupõe que há sentido de 

responsabilidade. 

 

A deputada Sónia Nicolau questionou, face à sua exposição e considerações 

relativas ao serviço e à intervenção das valências CATL, se é possível responder ao 

projeto de resolução em apreço e quais os critérios que as Santas Casas solicitam no 

processo de recrutamento, naquela que é a legislação em vigor? Ao que o Sr. Presidente 

respondeu que é possível, no pressuposto que o teto deverá ser sempre o da excelência e 

do patamar acima, com a garantia de projetos de intervenção sócio educativos e 
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pedagógicos, reforçando os pressupostos já referenciados. Acrescentando que a 

legislação no respeitante ao enquadramento dos recursos humanos, refere animador, 

mas a instituição recruta acima garantindo, assim, um melhor projeto pedagógico. 

 

O deputado Jorge Jorge refere que há ATL fora das Santas Casas o que faz com 

que não haja ligação à DRE, fez referência à inexistência de um conselho pedagógico 

nestas valências que permita certificar os projetos pedagógicos e questiona se é 

pertinente que estas valências passem a estar sob alçada da DRE? Ao que o Sr. 

Presidente da URMA reagiu dizendo que os serviços de ATL que devem ser 

considerados serão sempre aqueles com caracter contínuo e que têm efetivamente um 

projeto pedagógico e não aqueles de tem um caracter temporário. 

 

3) Audição do Vice-presidente da URIPSSA, no dia 24 de maio de 2017, da 

Delegação da ALRAA, na Terceira: 

A audição iniciou-se com um enquadramento do projeto URIPSAA por parte do 

Sr. Vice-presidente e da sua escolha em representá-la na CAS. 

De seguida, fazendo referência à Petição e ao Projeto de Resolução afirma que a 

proposta lhe parece viável e poderá trazer maior justiça a esta. Sendo sua opinião de que 

a maior dificuldade em que estes educadores sejam considerados como intervenientes 

educativos, à semelhança dos restantes professores, poderá ser a lógica de 

funcionamento dos CATL, a própria dependência tutelar dos mesmos em que os CATL 

dependem do ISSA e as creches e jardins de infância da DRE. 

Fez referência aos projetos educativos implementados e à possibilidade de os 

mesmos cumprirem uma matriz referencial criada para esse efeito para que os mesmos 

possam efetivamente serem integrados nos programa e projeto educativo regional, 

havendo uma maior consonância naquilo que é feito nas escolas, havendo continuidade 

do trabalho da escola no CATL. Acrescentando até a possibilidade dos CATL poderem 

partir para outro tipo de respostas, como por exemplo com valências noturnas para 

filhos de pais que trabalham após as dezoito horas. 
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A deputada Susana Costa questionou-o sobre quantas instituições estão incluídas 

na URMA. Para a concretização do projeto executivo que categorias profissionais 

utilizam e qual o critério escolhido no processo de recrutamento? O Sr. Vice-presidente 

respondeu que não sabe quantos CATL estão em funcionamento em IPSS. Diz que 

praticamente todos utilizam um educador de infância e que foi esse o caminho 

percorrido para uma melhor e maior qualidade do serviço prestado nessa área e que 

deveria passar a ser exigência. Terminou dizendo que o projeto educativo deve existir, 

deve ser validado pelas áreas competentes e que deveria haver uma carta orientadora 

para estes projetos educativos. 

 

O deputado Paulo Mendes questionou sobre se, na opinião do Sr. Vice-

presidente da URIPSSA, a razão para que só parte da resolução de 2012 tenha sido 

cumprida reside na ausência de uma matriz educativa referencial. O Sr. Vice-presidente 

respondeu que estando os CATL com uma estrutura consistente e que fossem para a 

SREC uma garantia de envolvimento no percurso educativo seria mais fácil esse 

reconhecimento da contagem do tempo de serviço. Sendo assim, afirma que não se pode 

é deixar que os CATL tenham autonomia total se querem entrar na linha do processo 

educativo. 

O deputado Paulo Mendes fazendo referência ao tempo de serviço que é 

contabilizado nas creches e jardins de infância questiona se na sua opinião não 

considera que o ponto 2 da Resolução n.º 21/2012 salvaguarda a ausência da 

mencionada matriz referenciadora para o projeto educativo? E em resposta o Vice-

presidente afirma que também se pode entender dessa forma havendo até referenciais 

regionais e nacionais que estão publicados. Embora não lhe pareça que seja totalmente 

impeditivo para que a situação escrita no Projeto de Resolução e na Petição sejam 

resolvidas, salienta a necessidade de haver maior envolvimento entre CATL e escolas. 
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A deputada Isabel Quinto questiona sobre a que entidade governativa é enviado 

o projeto educativo? Ao que o Vice-presidente respondeu que é ao ISSA deixando no 

ar, por seu turno, a questão sobre porque não é enviado também à DRE? 

 

O deputado Jorge Jorge questionou sobre como são recrutados os educadores? E 

se eles são colocados através do concurso público geral? O Sr. Vice-presidente 

respondeu que qualquer contrato tem de cumprir os requisitos legais não havendo 

obrigação jurídica para abrir concursos públicos como na função pública até porque isso 

iria chocar com a autonomia das instituições. 

 

A deputada Graça Silveira questionou sobre quais são os critérios do processo de 

recrutamento e se as mesmas são claramente definidas no concurso? Seria interessante 

não perdendo a tutela, haver relação com a DRE, submetendo projeto pedagógico, que o 

avaliaria? Questiona também se existe mobilidade de profissionais entre CATL? Ao que 

o Sr. Vice-presidente respondeu que os critérios para a seleção são os mesmos e os 

habituais nestas áreas. Afirma que a mobilidade não existe e que na sua opinião o 

projeto educativo deveria ser enviado à tutela da área de Educação. 

 

A deputada Sónia Nicolau questionou se no que respeita às aberturas de 

concursos, o critério de recrutamento é o da pessoa mais qualificada academicamente, 

mesmo considerando que a legislação preconiza um monitor? Ao que obteve como 

resposta que não há a intenção que a valência CATL seja mais um espaço educativo de 

sala de aula, pelo que no seu entendimento as valências CATL têm de ter 

obrigatoriamente um educador de infância ou um docente, e para isso têm de ter mesmo 

habilitação académica superior. 

 

A deputada Graça Silveira interveio para dizer que se alguém exerce funções de 

educador/professor e foi contratado para isso tem de ser contabilizado como tal para 

efeitos de contagem do tempo de serviço. Ao que o Sr. Vice-presidente respondeu 
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dizendo que apesar da lei dizer que é um monitor isto não coloca em questão a ambição 

do PR e da Petição. Por exemplo, um educador de infância com curso académico vê-se 

privado de poder concorrer no concurso público para as mesmas funções em escolas do 

Estado, mas caso fossem monitores a exercer efetivamente estas funções já não se 

notaria tanto a situação em causa. 

 

O deputado Paulo Mendes questionou se se corre o risco de beneficiar o outro 

pessoal docente? Ao que o Sr. Vice-presidente responde que acha que não. 

 

A deputada Sónia Nicolau questionou se há condições de monitorizar, 

acompanhar e registar os momentos das atividades pedagógicas exercidas por estes 

profissionais e como contabilizaria a relação das mesmas com o tempo exercido, seja 

este parcial ou completo? Ao que o Sr. Vice-presidente diz existirem monitorizações 

necessárias, no caso da existência de matriz pedagógica. E o tempo seria contabilizado 

proporcionalmente tal como ocorre noutras funções. 

 

4) Audição do SREC no dia 24 de maio de 2017, da Delegação da ALRAA, na 

Terceira: 

A audição iniciou-se com o enquadramento do Projeto de Resolução por parte 

do deputado Paulo Mendes. 

 

O SREC fez o enquadramento sobre ambas as iniciativas dizendo que não é 

verdade que o governo não tenha respeitado a resolução da assembleia dizendo até que 

o novo estatuto já deu um cumprimento razoável à resolução parlamentar de 2012 

relativamente às creches. 

Acrescentou ainda que os CATL não praticam a lecionação e nem estão 

obrigados, pela legislação em vigor a recrutar educadores, mas sim monitores, 

justificando com o que diz o parecer da Escola Tomás de Borba, já recebido à data. Ou 
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seja, estes profissionais não estão a praticar a docência apesar de ser pessoal com 

habilitações suficientes para a poderem exercer. 

Salientou também o facto de daqui poderem surgirem desigualdades no 

tratamento entre diferentes instituições ou por defeito a consideração de todas as 

atividades como elegíveis para efeitos de contabilização do tempo de serviço.  

Informando que a própria Direção Geral da Administração Escolar diz que o serviço 

prestado em ATL não pode ser considerado para efeitos de concurso, tal como não são 

considerados os serviços prestados pelos animadores escolares, pelos leitores ou pelos 

bolseiros do ensino superior sem vínculo com o Ministério da Educação. 

O SREC também manifestou a sua preocupação com a ultrapassagem injusta 

daqueles que exercem em CATL em detrimento daqueles que exercem efetivamente a 

docência em escolas, em caso de aprovação do Projeto de Resolução do BE. 

 

O deputado Paulo Mendes referiu-se à falta de vontade política em por em 

prática a totalidade do Projeto de Resolução de 2012, faltando só o tempo de serviço 

dos CATL dizendo que existe trabalho pedagógico nos CATL e questionou se nas 

creches os problemas eram idênticos, como foram ultrapassados? 

Em resposta o SREC afirma que não disse em momento algum que não há 

trabalho pedagógico nos CATL, mas é efetivamente um trabalho diverso, que pode ter 

ações técnico pedagógicos, ou não. Relativamente ao Projeto de Resolução de 2012 

afirma que neste momento não há enquadramento legal para cumprir a resolução de 

2012 para além do que já se fez. 

Em réplica o deputado Paulo Mendes diz que a competência legislativa não é 

exclusiva da assembleia, mas compete também ao Governo Regional, e o Projeto de 

Resolução de 2012 previa que o Governo Regional fizesse tudo para cumprir todo o 

projeto de resolução. Questionando o SREC se este concorda com a afirmação? Ao que 

o SREC respondeu que não há desrespeito nenhum. E perante a resolução que foi 

aprovada o Governo Regional entendeu que não havia condições para se fazer mais do 

que se fez. 
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O deputado Jorge Jorge disse que não se cumpriu na integra o Projeto de 

Resolução de 2012 devido aos técnicos poderem não ser professores e que isso seria 

ultrapassado com uma alteração da legislação que obrigaria que assim o fossem. 

Questionando se entrave é poderem ser outras pessoas a ocuparem esses cargos nos 

CATL? Ao que o SREC respondeu que o problema é a tipologia das atividades 

desenvolvidas, admitindo poder haver evolução nessa matéria. 

 

A deputada Sónia Nicolau questionou se o SREC, naquele que é o seu 

conhecimento, entende existir diferenciação nos espaços de valências CATL, ao nível 

do funcionamento, na garantia da implementação, monitorização e avaliação de projetos 

educativos em tempo pós-escolar. Ao que o SREC respondeu que do conhecimento que 

tem as valências CATLS são muito diversas, contribuindo para tais dois fatores a 

considerar: Tipologia das valências CATL e a colocação num mesmo conjunto de 

situações que são muito diferentes entre si. 

 

A deputada Graça Silveira questionou se os CATL são ou não equipamentos 

educativos? Há levantamento de quais aqueles que podem ser considerados 

equipamentos educativos? Qual é a diferença estrutural dos CATL nos Açores e os 

AEC, para que no continente seja considerado o tempo de serviço e aqui não? Ao que o 

SREC respondeu que os CATL são valências sociais não são estritamente equipamentos 

educativos. O progresso não está na equiparação dos CATL a escolas. Relativamente à 

última questão informa que não tem dados que permitam responder de forma clara, mas 

informa que tomou nota. 

Em réplica a deputada questionou o que já foi feito no levantamento daqueles 

que possam ser considerados equipamentos educativos? Ao que o SREC respondeu que 

não se fez esse levantamento e nunca se sentiu a necessidade de o fazer. Há diferenças 

entre CATL e há atividades que podem ser consideradas técnico-pedagógicas e outras 

não. 
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O deputado Jorge Jorge interveio para dizer que acha que se estes CATL 

estivessem sob alçada da DRE seria mais fácil por em pratica esta atual resolução do 

BE. Ao que o SREC reagiu dizendo que se estivessem na dependência da DRE seria 

eventualmente mais fácil ter conhecimento e decidir sobre esta matéria. 

 

A deputada Susana Costa interveio dizendo que mais importante do que os 

eventuais critérios, é o caminho no sentido da definição das tipologias dos projetos 

educativos. Questionando sobre se havendo projetos educativos, reconhecimento e que 

complemente os projetos curriculares haveriam condições para implementar a 

contabilização do tempo prestado para efeitos de concurso? Ao que o SREC respondeu 

que sim, que poderia ser uma situação a ponderar, sem que isso significasse o 

compromisso temporal da resolução da situação. 

 

Outros pareceres: 

Os pareceres solicitados e recebidos à data de aprovação deste relatório são 

anexos do mesmo. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Parecer 

 

Considerando as pretensões dos peticionários, bem como o teor das audições 

efetuadas, a Subcomissão Permanente de Assuntos Sociais deliberou, por maioria, com 

os votos favoráveis do PS, PSD e CDS-PP com a abstenção do PPM, emitir o seguinte 

parecer: 

1. Considerando que a presente petição foi subscrita por 416 cidadãos, deve a mesma 

ser apreciada em Plenário da Assembleia Legislativa, nos termos e para os efeitos do 

disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 192º do respetivo Regimento; 
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2. A presente petição tem como principal objetivo a contabilização do tempo de 

serviço dos Docentes que desempenham funções em CATL, para efeitos de cálculo 

de graduação profissional, com efeitos retroativos, em processo de concurso do 

pessoal docente. 

3. Tanto o representante da URIPSSA como a URMA têm entendimentos favoráveis 

no que concerne à contagem do tempo de serviço para efeitos de graduação 

profissional em processo de concurso do pessoal docente, no que respeita a 

Docentes em valências de CATL. Contudo, alertam para a necessidade de se olhar 

para as valências de CATL de forma diferenciada, nomeadamente face à sua 

natureza de funcionamento ou do modo, seja aleatório ou contínuo e da tipologia 

das entidades que os promovem. 

4. Além disso, os representantes da URIPSSA e da URMA reforçam a necessidade da 

existência de projetos pedagógicos que validem a função sócio educativa dos 

profissionais da área nas valências de CATL. 

5. O representante da URMA é da opinião que importaria revisão da legislação relativa 

às valências de CATL. 

6. O membro do Governo com competência em matéria de Educação manifestou a sua 

preocupação da, eventual, ultrapassagem dos profissionais que exercem funções em 

valências de CATL em detrimento daqueles que exercem docência em 

estabelecimentos de ensino. Ademais, considerou que a legislação que regula as 

valências de CATL para o seu funcionamento, ao nível do pessoal, vincula apenas a 

contratação na categoria de monitor. 

7. Do presente relatório deve ser dado conhecimento ao primeiro subscritor, bem como 

ao membro do Governo Regional com responsabilidade e competência em matéria 

de Educação. 

 

Contatados a Representação Parlamentar do PCP e o Grupo Parlamentar do BE, 

embora sem direito a voto na Comissão Permanente de Assuntos Sociais, os mesmos 

não se pronunciaram. 
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O Relator 

 
 

 

 

 

 

 

(João Paulo Ávila) 

 

 

O presente relatório foi aprovado por maioria com os votos favoráveis do PS, PSD e 

CDS-PP e com a abstenção do PPM. 

 

 

A Presidente 

 

 

(Renata Correia Botelho) 

 










































