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CAPiTULO I
INTRODUCAO
A Comissão Permanente de Assuntos Sociais reuniu no dias 3 e 4 de Junho de
2009, na delegacao da Assembleia Legislative da Regiao AutOnoma dos Acores, na
cidade de Angra do Heroism°, a fim de apreciar, relater e dar parecer, na sequencia
do solicitado por Sua Exceläncia o Presidente da Assembleia, sobre a proposta de
Decreto Legislativo Regional — "Altera o Estatuto da Carreira Docente na Regiao
AutOnoma dos Acores".
A referida Proposta de Decreto Legislativo Regional deu entrada na Assembleia
Legislative da Regido Aut6noma dos Acores no dia 11 de Maio de 2009 e foi
submetida a Comissào de Assuntos Sociais, por despacho do Presidente da
Assembleia datado de 14 do mesnno més, para apreciacäo e emissäo de parecer,
ate ao dia 12 de Junho de 2009.
A Proposta de Decreto Legislativo Regional em apreciacao foi submetida a
discussào pOblica de 15 de Maio de 2009 a 4 de Junho de 2009.

CAPiTULO II
ENQUADRAMENTO JURiDICO
A Proposta de Decreto Legislativo Regional em apreciaceo foi apresentada pelo
Governo Regional nos termos da alinea 0 do artigo 88.° do Estatuto PoliticoAdministrativo da Regiáo AutOnoma dos Acores, aprovado pela Lei n.° 2/2009, de
12 de Janeiro e da alinea a) do n.° 1 do artigo 227.° da Constituicao da Rep613lica
Portuguese, aprovada pela Lei Constitucional n.° 1/2005, de 12 de Agosto, que !he
confere o poder genérico de iniciativa legislative perante a Assembleia Legislative
da Regiao AutOnoma dos Acores.
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A Proposta de Decreto Legislativo Regional foi enviada a Comissào Permanente de
Assuntos Sociais ao abrigo do disposto no n.° 1 do artigo 123.° do Regimento da
Assembleia Legislativa da Regiao AutOnoma dos Agores, em conjugagao corn o
artigo 1. 0 da Resolugao da Assembleia Legislativa Regional n.° 2/2009/A, de 14 de
Janeiro.
A apreciagao e emissao de parecer a presente Proposta por parte da Comissao de
Assuntos Sociais exercem-se em conformidade corn o disposto no n.° 1 do artigo
37.° do Estatuto Politico-Administrativo da Regiao AutOnoma dos Acores e na alinea
a) do artigo 42.° do Regimento da Assembleia Legislativa da Região AutOnoma dos
Acores.

CAPiTULO III
PROCESSO DE ANALISE
A Comissao deliberou colocar a proposta de Decreto Legislativo Regional em
discussao p6blica, ouvir em audigao o membro do Governo Regional corn
competOncia em mat6ria de educagao e as organizagOes sindicais representativas
do pessoal docente corn major representagao na Região, designadamente o
Sindicato de Professores da Regido Acores e o Sindicato Democratic° dos
Professores dos Acores, assim como solicitar o parecer escrito do Sindicato
Nacional dos Professores Licenciados e do Sindicato Nacional dos Professores
Licenciados pelos Politêcnicos e Universidades.
A Cornissao reuniu na Delegagao da Assembleia Legislativa da Regido Aut6noma
dos Acores, na cidade de Angra do Heroism°, nos dias 3 e 4 de Junho, para
proceder as audigOes da Secretaria Regional da Educagão e Formagdo e dos
Sindicatos de Professores, bem como para apreciar a proposta de Decreto
Legislativo Regional, e no dia 12 de Junho, por videoconferéncia, para aprovagão
do relatOrio e parecer da Comissào.
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Audigão da Secretaria Regional da Educaodo e Formagäo:
A Secrethria Regional procedeu a apresentagao da iniciativa referindo que se imprie
proceder 6 alteragao do Estatuto da Carreira Docente (ECD) recentemente
aprovado exclusivarnente no sentido de corrigir imprecisties verificadas em cinco
a rtigos.
Nada mais havendo a acrescentar foi aberto urn periodo para esclarecimentos
no qual intervieram os Deputados Paulo Rosa, Anibal Plies e Rui Ramos.
0 Deputado Paulo Rosa questionou a Secrethria Regional sobre a equiparagao
dos indices pelos quais sac) rennunerados os professores contratados corn
profissionalizagäo e os professores em inicio de carreira.
Em resposta a Secrethria referiu que não se ir6 mexer nos indices enquanto a
nivel nacional ndo forem concluidas as negociagees.
0 Deputado Anibal Pires referiu que, a nivel nacional, se esta a procurar a
paridade entre o topo das carreiras docente e da adnninistragao pUblica. Assim
sendo, questiona a Secrethria sobre os motivos que levam a na p considerar
essa paridade no ECD, evitando-se assim o risco de ter de alterar novamente o
diploma dentro de pouco tempo.
Questionou a Secretaria Regional tambarn sobre os formularios de avaliagao
do desempenho dos docentes uma vez que estes foram abordados pelos
sindicatos que afimnam que estes "ferem o espirito do ECD".
A Secrethria Regional afirmou que seria precipitado proceder a alteragees na
estrutura da carreira enquanto as negociageies a nivel nacional nao forem
encerradas.
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No que se reporta ao fornnulArio de avaliacão do desempenho dos docentes
afirma possuir pareceres juridicos que fundamentam as decisOes tomadas e
garantenn não existir qualquer ilegalidade. Nenhum item do fomnulArio impede a
progress d- o na carreira, contradiz o ECD ou lesa a constituicAo. Trata-se de
uma ferrannenta que estrutura a avaliacäo, mas näo condiciona a carreira.
0 Deputado Rui Ramos interveio para manifestar o seu desacordo corn a afirmacAo
de que o formulArio de avaliacão do desempenho està em consonancia corn o ECD.
Em sua opinião essa consonAncia não se verifica.

AudigOes aos Sindicatos de Professores:

Sindicato dos Professores da Região Acores (SPRA):
0 sindicato iniciou a sua apreciacäo da Proposta de Decreto Legislativo Regional
afirnnando tratar-se de uma alteracâo cirCirgica e pontual, previsivel dados os
atropelos a negociacAo colectiva que se verificaram aquando da negociacào do
ECD e que condicionaram os trabalhos e precipitaram as negociaglies.
Numa anAlise na especialidade o SPRA afirma que as normas que säo alvo de
alteracäo foram objecto de negociacão. Apenas manifestam objeccao a redaccäo
proposta para o artigo 85.° por considerar que devia ser mantida a relacäo de
paridade que existiu entre os indices remuneratbrios aplicaveis aos docentes
contratados corn profissionalizacão e os docentes do quadro ern inicio de carreira.
0 SPRA reassume reivindicacães que nä° haviam sido contempladas aquando da
negociacao do ECD designadamente a equiparacAo da carreira docente A carreira
tócnica superior, a alteracào da estrutura da carreira corn o acesso ao topo aos 28
anos de servico e a uniformizacAo dos horArios de trabalho para todos os docentes
corn horArio segnnentado, incluindo o pre-escolar e o prinneiro ciclo.
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A finalizar o SPRA fez uma abordagem aos fornnularios de avaliagao do
desempenho dos docentes alertando a Assembleia para o facto do Decreto
Regulamentar que esteve em negociagao por em causa direitos constitucionalnnente
consagrados nomeadamente no que concerne ao regime de assiduidade.
Seguiu-se urn periodo para esclarecinnentos no qual intervieram os Deputados Rui
Ramos e Graca Teixeira.
0 Deputado Rui Ramos quis saber se a redacgão dada ao artigo 85.° assegura a
igualdade e justiga entre os docentes.
A Deputada Graga Teixeira reportou-se a abordagem dos instrumentos de avaliagao
porquanto os mesnnos foram desanexados do ECD, por solicitagdo ou corn o acordo
dos sindicatos.
Em resposta o SPRA reafirmou considerar injusta a diferenga nos indices
remuneratarios dos docentes contratados com profissionalizagao e dos docentes
em inicio de carreira, defendendo a manutengao da relagao de paridade que existiu.
No que se reporta aos instrumentos de avaliagao do desempenho dos docentes o
SPRA considerou que a sua desanexagao do ECD trouxe vantagens e
desvantagens, reiterou a apreciagao negativa do processo de negociagao assim
como as reivindicagOes referentes ao regime de assiduidade e a uniformizagao do
horario de trabalho de todos os docentes corn horario segmentado
independentemente do nivel ou ciclo de ensino.
Sindicato Democratic° dos Professores dos Acores (SDP):
Antes de iniciar a sua intervengao o Presidente de SDP entregou a Presidente da
Comissao urn parecer escrito que consubstancia aquele que e o parecer do
sindicato sobre a Proposta de Decreto Legislativo Regional que altera Estatuto da
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Carreira Docente na Regiào Autenoma dos Agores. 0 referido parecer foi entregue
a todos os Deputados e encontra-se disponivel nos servigos da Assembleia.
0 SDP procedeu ao enquadrannento da sua apreciageo da Proposta de Decreto

Legislativo Regional em anelise salientando não ser espectävel a necessidade de
se proceder a alteragOes ao ECD num period° de tempo tea curto.
A este prop6sito referiu ainda que, contrariamente aos argumentos aduzidos para
justificar as alteracOes que se pretende introduzir, as materias em causa foram
efectivannente objecto de negociageo mas não de acordo.
Numa anelise na especialidade manifestaram o seu acordo com as alteragees
propostas e reafirmam o parecer emitido anteriormente como fundamentageo para
outras alteragOes que consideram pertinentes. Assim, referem que a redacgâo dada
ao n.° 3 do artigo 68.° e aos n.°s 9 e 10 do artigo 69.° tido este em conformidade
corn o acordado. Consideram igualmente oportuno alterar o artigo 85.° no sentido
de manter a relacäo de paridade que existiu entre os indices remunerat6rios
apliceveis aos docentes contratados com profissionalizagäo e os docentes do
quadro em inicio de carreira.
Nunna abordagem aos instrumentos de avaliageo do desempenho do pessoal
docente o SDP lamentou que o processo negocial neo tenha sido positivo e salienta
trés aspectos de maior preocupagào, designadamente a incluse() dos resultados
obtidos pelos alunos nos itens de avaliageo, o regime de faltas, e o regime de
trabalhador estudante, porquanto os consideram penalizadores dos docentes.
Finda a apreciageo da Proposta de Decreto Legislativo Regional seguiu-se urn
periodo para esclarecimentos.
0 Deputado Jose Bolieiro quis saber se o ECD publicado corresponde ou não ao

que foi acordado com os sindicatos e caso nao corresponda se o SDP considera ter
7110

Assembleia Legislativa da Regiäo Auttmoma dos Agores
COMISSAO DE ASSUNTOS SOCIAIS
havido, por parte do Governo Regional, falta de fidelidade para corn o que havia
sido negociado corn o sindicato.
Em resposta o Presidente do SDP afirmou nä° considerar ter havido falta de
lealdade por parte do Governo ate porque se assim fosse não estaria a tomar a
iniciativa de proceder as alteracOes.
Sindicato Nacional de Professores Licenciados (SNPL):

Sindicato Nacional de Professores Licenciados pelos Politecnicos e
Universidades (SPLIU):
Os referidos Sindicatos declinaram o convite para emitir parecer sobre a iniciativa
em anelise.

A data da aprovagão do presente related° nao havia entrado qualquer documento
proveniente do SNPL ou do SPLIU junto da Comissâo de Assuntos Sociais ou dos
servicos da Assembleia.

Outros pareceres:
Durante o period° de discussäo pUblica deram entrada na Comisseo os seguintes
pareceres:
Sindicato dos Professores da Região Acores.

Os pareceres recebidos pela Comissao encontram-se disponiveis nos servicos da
Assembleia Legislative da Regieo Autenoma dos Acores.
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CAPiTULO IV
APRECIACAO NA GENERALIDADE
Pelo Decreto Legislativo Regional n.° 4/2009/A, de 20 de Abril, foram
introduzidas alteracees ao Estatuto da Carreira dos Educadores de Infancia e
dos Professores dos Ensino Basic° e Secundario, aprovado pelo Decreto
Legislativo Regional n.° 21/2007/A, de 30 de Agosto, designadannente no que
se refere ao regime de avaliagão do desempenho do pessoal docente, horarios
de trabalho e distribuicao de servico docente.
No entanto, devido a extensao, complexidade e abrangancia das alteracties
introduzidas, verificou-se que, aquando da formulacao, conjugacao e
connpatibilizagdo dos diversos projectos de alteragao e respectivas redaccaes
intermêdias e finais, ocorreram algumas incorreccOes, quer no ambito do
diploma em si, quer no ambito do Estatuto, nomeadannente em nnataria laboral,
que havia sido objecto da necessaria negociacao com as organizacties
sindicais representativas do pessoal docente.
A presente Proposta de Decreto Legislativo Regional introduz novas alteracaes
ao Estatuto da Carreira Docente na Regiao AutOnoma dos Acores corn o intuito
de esclarecer e rectificar essas incorreccaes.

CAPiTULO V
PARECER
A Comissao deliberou por maioria, com os votos favoraveis dos deputados do
Grupo Parlamentar do Partido Socialista e a abstencao dos deputados dos Grupos
Parlamentares do Partido Social Democrata, do CDS/PP e do Bloco de Esquerda,
que reservam a sua posicdo final para o Plenario, emitir parecer favoravel
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aprovagâo da Proposta de Decreto Legislativo Regional — "Altera o Estatuto da
Carreira Docente na Regiao Authnoma dos Acores".

12 de Junho de 2009.

A Relatora

(Naha Amaral)
0 presente relatOrio foi aprovado por unanimidade.

A Presidente

(Claudia Cardoso)
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