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EXMA. SENHORA 
flRESIDENTE DA AsSEMBLEIA LEGISLATIVA DA 
REGIAO AUTONOMA DOS A(,;ORES 

ENTREGA DA PETic;Ao PUBUCA CO.NTRA 0 RECURSO ABUSIVO A CONTRATAc;AO 
SUCESSIVA DE DOCENTES NA REGIAO AUTONOMA DOS A«;ORES 

Nos termos do disposto nos artigos 189.o a 193.0 do Regimento da Assembleia Legislativa da Regiao 

Aut6noma dos Ac;ores, vern o Sindicato Democratico dos Professores dos Ac;ores apresentar a Vossa Exa. 

o documento - que se anexa - respeitante a petic;ao publica, da iniciativa deste Sindicato, contra a 

discrimina~ao por nao aplii:::ac;ao na Regiao Aut6noma dos Ac;ores da Diretiva 1999/70/CE do- Conselho, de 

28 de junho de 1999, respeitante ao Acordo-Quadro CES, UNICE e CEEP relative a contratos de trabalho 

a termor facto que tern possibilitado o exercfcio continuado de func;oes docentes -ao abrigo de sucessivos 

contratos de trabalho a termo resolutivo1 em violac;ao do prindpio da nao diferenciac;§o de condic;oes de 

trabalho entre trabalhadores com vfnculos laborais indeterminados e trabalhadores com vfnculos laborais 

de durac;ao tempori3ria. 

Os signataries da petic;ao publica em referenda solicitam a intervenc;ao. da Assembl~ia Legislativa da 

Regiao Aut6noma dos Ac;ores, legislando sabre esta materia, com caracter de urgencia, tendo em vista a 

resoluc;ao da lacuna na legislac;ao Regional - nomeadamente quanta ao regulamento de concurso do 

pessoal docente -, que concorre para a discrimina~ao entre docentes da Regjao e de docentes a~orianos 

para com docentes do resto do pals. 

~-cr~~ 
Jose Eduardo Pedro Gaspar 
Presidente da iJirec;ao 
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PETtc;AO PUBLICA CONTRA A DISCRIMINAc;AO POR NAO APLICAc;AO NA REGIAO AUT6NOMA 

DOS Ac;ORES DA DIRETIVA 1999/70/CE DO CONSELHO, DE 28 DE JUNHO DE 1999, 

RESPEITANTE AO ACORDO-QUADRO CES, UNICE E CEEP RELATIVO A CONTRATOS DE 

TRABALHO A TERMO. EXERClCIO DE FUNc;OES DOCENTES AO ABRIGO DE CONTRATOS 

SUCESSIVOS. PRINciPIO DA Ni\0 DISCRIMINA~i\0 DAS CONDI~llES DE TRABALH01 

Exma. Senhora Presidente da Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma dos A~ores 

Jose Eduar.do Pedro Gaspar, Presidente da Dire~ao do Sindicato Democratico dos Professores 

dos A~ores, portador de cartao de cidadao com o numero de identifica~ao civil 

domidlio profissional 

com 

. primeiro 

signatario da presente Peti!;aO Publica, vem, conjuntamente com os abaixo-assinados, solicitar 

a Vossa Exa. que de provimento a mesma, nos termos e fundamentos seguintes: 

Os docentes a!;Orianos contratados a termo resolutive nao podem valer menos que os docentes 

do resto do pais. 

0 exerdcio de fun!foes docentes, durante anos, ao abrigo de sucessivos cont_ratos a termo viola 

a Diretiva 1999/70/CE do Conselho, de 28 de junho de 1999, respeitante ao acordo-quadro CES, 

UN ICE e CEEP relative a contratos de trabalho a termo. 

Para alem da precariedade indefinida, a nao aplica!fao dos prindpios estabelecidos nesta 

Diretiva promove a desigualdade de condi!;5es remunerat6rias, a restri!;ao a redu!;ao da 

compc_mente letiva e a diferencia!;aO dos perfodos avaliativos do desempenho docente, que, 

associada a nao atendibilidade jurfdica da continuidade do exercfcio de fun~5es, e contn3ria ao 

imperative de nao diferencia~ao de condi~5es de trabalho entre trabalhadores com vinculos 

laborais indeterminados e trabalhadores com vfnculos Ia bora is de dura~ao temporaria. 
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Entendemos, tal como a Sindicato Democn3tico dos Professores dos A~ores defendeu em 

parecer elaborado no ambito da aprecia~ao a proposta de revisao do diploma dos concursos 

"que qualquer altera~ao ao Regulamento de Concurso do Pessoal Docente tera 

necessariamente que almejar a resolu~ao da situa~ao de precariedade dos docentes 

contratados a termo e promover a sua integra~ao nos quadros vinculativos do sistema 

educative .da Regiao Aut6noma dos A~ores, obviando a sua contrata~ao sucessiva, pelo que 

contemplando a limita~ao temporal de contratos sucessivos - a semelhan~a do que ocorre ja 

com similares diplomas aprovados, em 2014, para o territ6rio continental {Decreta-Lei n.'2 83-

A/2014, de 23 de maio) e, em 2015, para a Regiao Aut6noma da Madeira (Decreta Legislative 

Regional n.!! 5/2015/M, de 10 de julho) estabelecendo-se, em ambos as normativos (n.!! 2 do 

artigo 42.!!), que «Os tontratos a termo resolutive sucessivos celebrados com o Ministerio da 

Educa~ao e Ciencia I a Secretaria Regional de Educac;:ao [da RAM] em horario anual e completo, 

no mesmo grupo de recrutamento, nao podem exceder o limite de 5 anos ou 4 renovac;:oes>~. 

Acresce que, na proposta de alterac;:ao do Regime de Recrutamento e Mobilidade do Pessoal 

Docente, apresentada pelo Ministerio da Educa~ao no dealbar do preterite mes de dezembro, a 

norma respeitante a integrac;:ao em quadro vinculativo dos docentes sucessivamente 

contratados (cf. supra n.!! 2 do artigo 42.!!), nao s6 se manterri, como e afinada, evoluindo no 

sentido da sua melhoria, tendo em vista abrac;:ar urn numero superior de docentes, entre 

aqueles que se encontram contratados a termo resolutive. AI em r disso, em simultaneo e na 

mesma altura, foi apresentada, pelo Ministerio da Educa~ao, a proposta de introduc;:ao de outra 
I 

medida - que em sede oe negocia~ao coletiva esteve a ser aprimorada, no mesmo sentido que 

a norma ja existente -, visando reduzir o numero de docentes em situac;:ao precaria, 

promovendo a sua integrac;:ao em quadro de vfnculo definitivo. 

Por conseguinte, considera-se que qualquer proposta de altera~ao do diploma regulamentador 

do Concurso do Pessoal Docente na Regiao Allt6noma dos Ac;:ores devera contemplar este 

princfpio, na linha do mencionado no artigo 44.!! do Estatuto do Pessoal Docente na Regiao 

Aut6noma dos Ac;:ores (Decreta Legislative Regional n.!! 25/2015/A, de 17 de dezembro), do 
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estabelecido no artigo 148.Q do C6digo do Trabalho (Lei n.Q 7/2009, de 12. de fevereiro) e no 

artigo 60.Q do anexo da Lei Geral do Trabalho em Fun!;5es Publicas (Lei n.Q 35/2.014, de 2.0 de 

junho), que determinam que a integra!;aO do trabalhador contratado a termo, em Iugar de 

quadro vinculativo, ocorra na sequencia de tn§s contrata!;5es, com a determina!;ao, nas escolas 

do setor publico da Regiao Aut6noma dos A!;ores, de lugares de quadro correspondentes as 

contrata!;Cies sucessivas. 

Nao se procede'ndo a esta altera!;ao regulamentar no diploma respeitante ao Concurso do 

Pessoal Docente, persistira nos A~ores a situa!;ao de incumprimento do disposto no artigo S.Q 

do anexo aprovado pela Diretiva 1999/70/CE, do Conselho, de 28 de junho de 1999, e sera esta 

a (mica Administra!;ao Escolar do pafs com este enquadramento no ambito da contrata~ao 

!aboral de educadores de infancia e professores." 

Os signataries desta Peti~ao Publica solicitam a interven~ao da Assembleia Legislativa da Regiao 

Aut6noma dos A~ores, legislando sabre esta materia, com can3cter de urgencia, de modo a 

resolver a lacuna na legisla!;ao Regional, que permite a discrimina!;ao entre e dos docentes 

a!;orianos, tendo em conta a proposta de: 

• produ!;ao de legisla~ao/regulamento de concursos do Pessoal Docente que estabele!;a 

normas, no mfnimo, parametricas, que ponha fim ao exerdcio de fun~oes docentes por 

contratos sucessivos e discrimina~ao das condi~oes de trabalho entre docentes da Regiao 

Aut6noma dos A~ores e de docentes a~orianos para com docentes do resto do pafs. 

Penta Delgada, 03 de fevereiro de 2.017 

Os Signataries 
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