Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores
Comissão Permanente de Assuntos Sociais

CAPÍTULO I
Introdução
A Comissão Permanente de Assuntos Sociais reuniu, no dia 9 de janeiro de
2014, na delegação da Assembleia Legislativa da cidade de Ponta Delgada, com o
objetivo de apreciar, relatar e dar parecer, na sequência do solicitado por Sua Excelência
a Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo Regional nº 22/X – Cria o Regime de Integração
Excecional dos Docentes Contratados nos quadros da RAA, através de um concurso
extraordinário, em 2014.
O referido Projeto de Decreto Legislativo Regional deu entrada, em sede de
Plenário, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores no dia 11 de
dezembro de 2013, com pedido de urgência, aprovado por unanimidade. Assim sendo, o
referido Projeto de Decreto Legislativo Regional foi submetido à Comissão de Assuntos
Sociais por despacho da Presidente da Assembleia datado de 13 de dezembro de 2013.

CAPÍTULO II
Enquadramento Jurídico
O Projeto de Decreto Legislativo Regional em apreciação foi apresentado por
iniciativa da Representação Parlamentar do BE, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º
1 do artigo 31.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores
(Lei n.º 2/2009, de 12 de Janeiro) e do artigo 114.º do Regimento da Assembleia
Legislativa Regional dos Açores (Resolução 15/2003/A, de 26 de Novembro).
A iniciativa legislativa em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo
artigo 119.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores,
sendo que a respetiva apreciação e emissão de parecer exerce-se ao abrigo do disposto
na alínea a) do artigo 42.º e n.º 1 do artigo 123.º, ambos do Regimento da Assembleia
Legislativa da Região Autónoma dos Açores.
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Nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos
Açores n.º 30/2012/A, de 21 de dezembro, as matérias relativas a “educação” são
competência da Comissão de Assuntos Sociais.

CAPÍTULO III
Processo de Análise
A Comissão deliberou, por unanimidade, proceder à audição do proponente
(Representação Parlamentar do BE), do Secretário Regional da Educação, Ciência e
Cultura (SRECC), bem como o Sindicato de Professores da Região Açores (SPRA) e o
Sindicato Democrático dos Professores da Região Açores (SDPA).
As audições referidas tiveram lugar a 08 e 09 de janeiro de 2014, na delegação
da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, em Ponta Delgada.
A iniciativa esteve em audição pública até 06 de janeiro de 2013.

1) Apresentação da iniciativa pela proponente, deputada Zuraida Soares:
A deputada proponente apresentou sumariamente o diploma, remetendo para a
exposição de motivos nele constante. Salientou, no entanto, que é a terceira vez que o
BE apresenta uma iniciativa deste teor, sendo que agora existe o “aditivo” de a
Comissão Europeia ter dado um prazo ao país, até 20 de janeiro, para resolver a situação
dos contratados que correspondem a necessidades permanentes (e não transitórias),
incorrendo na possibilidade de uma coima que pode ser superior a 500 milhões de
euros. Chamou ainda a atenção para um pequeno lapso constante da versão em análise
do diploma – no final do art. 4º, nº 2, alínea a), onde se lê “rede pública ou particular,
cooperativa ou solidária da Região Autónoma dos Açores” deverá ler-se apenas “rede
pública da Região Autónoma dos Açores” – que será objeto de substituição.
Finalmente, referiu que há casos no sistema educativo da RAA que se estendem
de há 20 anos a esta parte de professores contratados, que não auferem salário igual aos
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professores do quadro e que estão sujeitos a grande precariedade. Nos últimos 3 anos
abriram sistematicamente 291 vagas que têm, ano após ano, de ser colmatadas. O BE
apresenta, pois, este diploma em nome dos professores contratados, do seu direito à
estabilidade e pela qualidade do nosso ensino.

Seguiu-se um período de pedidos de esclarecimento que contou com a
intervenção dos deputados Judite Parreira, Zuraida Soares, Joaquim Machado e Catarina
Moniz Furtado.

A deputada Judite Parreira questionou a deputada Zuraida Soares se, uma vez
que o prazo está a terminar, não considera que a sua iniciativa fica prejudicada. Para
além disso, informou que o SRECC, na audição do dia anterior, disse considerar
extemporânea e prematura a iniciativa do BE, e que o GRA está a trabalhar no
problema. Perguntou à deputada proponente se tem conhecimento de que o GRA esteja
realmente a trabalhar no assunto para encontrar uma solução muito em breve. A
deputada Zuraida Soares disse considerar que quem “chega tarde” ao assunto é o GRA e
não a iniciativa do BE. Embora a solução apresentada pelo BE possa não ser a única, é
uma solução possível. Mas o BE apoiará outras, desde que resolvam o problema em
questão. Acrescentou que neste momento a questão já não se prende com vontade
política, o GRA está absolutamente obrigado a fazê-lo. Pelo que o BE sabe, não houve
contactos formais entre o GRA e os Sindicatos para a busca de soluções.

O deputado Joaquim Machado fez uma resenha da sua perceção das declarações
do SRECC no dia anterior, nomeadamente no que concerne aos cenários colocados pelo
Sr. Deputado quanto ao concurso (cenário A ou cenário B, indicados na audição do
SRECC), ao que o SRECC respondeu que, para o GRA, poderá ser A e B, ou seja,
“tudo é possível”. Quanto à tentativa de encontrar soluções, em conjunto com os
sindicatos, comunicou que os questionou diretamente e que estes afirmaram não ter
havido qualquer situação conjunta. A deputada Zuraida Soares disse que, no entender do
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BE, o cenário B seria o ideal. Mas que, se a resposta passar por uma ablação no tempo
do concurso ordinário, também não se oporá, desde que resolva a questão.
A deputada Catarina Moniz Furtado, divergindo da perceção do Sr. Deputado
Joaquim Machado acerca de um encontro entre a SRECC e o SDPA, pediu
esclarecimento à relatora da Comissão sobre o que foi dito pelo SDPA acerca do
encontro com o SRECC, ao que esta respondeu que o que foi dito pelo Sindicato foi que
fora pedida à Secretaria uma reunião, entre julho e setembro, que não obteve resposta,
mas que, na primeira semana de dezembro, o Sindicato foi contactado pelo SRECC,
para marcação de uma reunião, a fim de abordar este problema, o que se efetivou no dia
19 desse mesmo mês. O deputado Joaquim Machado vincou que não houve, por parte
do GRA, qualquer proposta formal aos sindicatos.

2) Audição do Secretário Regional da Educação, Ciência e Cultura
(SRECC), Dr. Luiz Fagundes Duarte:
O SRECC começou por referir que esta iniciativa do BE surge na sequência, e
integrada na Diretiva 1999/70/CE do Conselho da União Europeia, que fixa orientações
para que os professores contratados sejam integrados nos Quadros mediante
determinadas condições. No entanto, o SRECC considerou a proposta extemporânea e
prematura porque o assunto já está a ser devidamente estudado pelo Governo Regional,
não fazendo sentido discuti-lo agora de forma antecipada.

Seguiu-se um período de pedidos de esclarecimento, que contou com as
intervenções dos deputados Aníbal Pires, Joaquim Machado (a assistir à reunião) e
Paulo Estêvão.

O deputado Aníbal Pires pediu para, aproveitando a presença do SRECC,
colocar algumas questões que há semelhança das orientações da Diretiva da União
Europeia que terão que ser atendidas, existem outros problemas que o Governo tem que
dar especial atenção na resolução dessas situações, nomeadamente, na definição das
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necessidades permanentes e transitórias, no redimensionamento dos Quadros e sobre a
questão das prioridades regionais. Sendo, na opinião do deputado, questões que estão
interligadas e constituem uma preocupação comum, perguntou se o Governo Regional
tem ou não solução para resolver estas situações.
O SRECC disse agradecer a colocação desta questão porque vai ao encontro do
cerne do assunto e desta forma presume também que o PCP está de acordo com a sua
opinião relativamente à iniciativa do BE. É neste sentido que o Governo defende que
estes problemas, à exceção do regime de prioridades em que disse estar devidamente
definido pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, devem ser
estudados com cuidado e de forma organizada, adiantando que está a ser feito um
levantamento dos problemas escola a escola.
O deputado Aníbal Pires interveio novamente para expressar a sua preocupação
com um aspeto referido pela iniciativa do BE, que é a possível integração dos
professores em Quadros de Ilha e do qual gostaria de saber se o Governo Regional tem
posição tomada sobre esta hipótese, avançando que o PCP discorda desta solução, uma
vez que recriariam os Quadros de Zona Pedagógica, sugerindo, em alternativa, a criação
de bolsas de professores nas unidades orgânicas.
O deputado Joaquim Machado pediu a palavra para manifestar a sua estranheza
quando o SRECC diz que a iniciativa é extemporânea visto que, esta matéria é do
domínio público há semanas, nomeadamente pela intimação da União Europeia em
fazer cumprir a Diretiva e o Governo nunca deu nota pública sobre o assunto, nem
sequer que tivesse auscultado os Sindicatos sobre o assunto, nem sequer por constar do
Programa do Governo. Discordou também, da afirmação do SRECC em pretender uma
solução integrada que abarque os vários problemas já elencados, não excluindo a
necessária revisão do programa concursal. Ora, no seu entender estes pontos merecem
tratamento diferenciado, comentando ainda, que apesar de a iniciativa ser do BE e não
do PSD, esta directiva europeia remonta a 1999, logo, não se pode afirmar que a
iniciativa surge por antecipação, mas sim, com atraso. Postos estes comentários, o
deputado questionou o SRECC para quando o surgimento da solução que está a ser
trabalhada, em que ponto em que se encontra neste momento e solicita a indicação de
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um prazo para o que ainda falta para concluir desse trabalho, relembrando que a União
Europeia estabeleceu um prazo de 60 dias para cumprimento da Diretiva e destes, 30
dias já se encontram esgotados. Perguntou também se, independentemente do
cumprimento do prazo, a solução prevista pelo Governo Regional resolverá a situação
dos professores contratados de modo extraordinário, sem prejuízo do concurso normal e
se ficam definidos todos os critérios necessários para que no início do próximo ano
letivo o problema esteja ultrapassado.
O SRECC respondendo ao deputado Aníbal Pires e em parte ao deputado
Joaquim Machado disse que, o cerne da questão está na Diretiva em si e não nas datas
da intimação. Quando se referiu à iniciativa do BE como prematura não foi no sentido
pejorativo mas sim porque o problema está a montante, e deliberar sobre esta matéria
sem ter o problema estudado a fundo e em pormenor, poderá ter consequências
prejudiciais posteriormente e é isso que se pretende evitar.
Relativamente aos Quadros de Ilha, afirmou que esta matéria não tem relação
com a iniciativa do BE, explicando que em seis das nossas nove ilhas dos Açores os
Quadros de Escola coincidem com os Quadros de Ilha. A esmagadora maioria dos
professores contratados naturais ou residentes na Região Autónoma dos Açores
escolhem como prioridade concursal as ilhas de S. Miguel e Terceira. Os que concorrem
para as outras ilhas são, na sua maioria, oriundos de Portugal Continental. O SRECC
realçou que todos estes aspetos têm de ser ponderados, que a realidade das nossas ilhas
é muito variada, algumas têm professores excedentários com horário zero mas, por
pertencerem ao Quadro de Escola não podem ser deslocados para outra escola. Quanto à
criação de bolsas de professores para cada escola disse não comungar da mesma opinião
visto que, em termos humanos e financeiros não se afigura como a mais correta, não
esquecendo que existem escolas nos Açores com 2000 alunos, outras escolas com 300
alunos e outras com menos alunos ainda. Quanto ao ponto da situação do trabalho em
curso pelo Governo Regional, o SRECC esclareceu que quando existir uma solução
objetiva será conhecida publicamente mas, nesta fase, não adianta informação pontual
sem ter conhecimento consolidado sobre os procedimentos a serem seguidos. Refutou
ainda, a afirmação proferida pelo deputado Joaquim Machado de que os Sindicatos não
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estariam a par do assunto, pois que esteve reunido com eles há 15 dias e conforme
acordado entre os intervenientes, foi uma reunião de trabalho de caráter privado.
O SRECC reafirmou que há aspetos a considerar como por exemplo, professores
que se encontram afastados das suas funções há 20 anos, mantendo o lugar no quadro
cativo, ponderando que talvez seja o momento de resolver estas situações de outra
forma, permitir-lhes optarem pela profissão de professor ou prescindirem por se
encontrarem ausentes do exercício da profissão há tantos anos.
O deputado Joaquim Machado registou o facto de que, mediante o tempo para
fazer cumprir a Diretiva da União Europeia, com as devidas alterações aos concursos de
professores e com a consequente implicação de alteração legislativa, significa que o
concurso de professores não terá lugar em Janeiro, ao que o SRECC respondeu que o
Concurso funcionará nos termos legislativos atuais e que quando a solução para a
normativa imposta pela União Europeia for anunciada serão feitas as adaptações
necessárias.
O deputado Joaquim Machado confrontou o SRECC com as afirmações por ele
proferidas dizendo que ao realizar o concurso normalmente com a legislação em vigor
significa que: Cenário A – Será realizado um concurso extraordinário abrangendo os
casos previstos pelo BE? Cenário B - o Governo Regional irá dar resposta a este
problema dos professores contratados no concurso normal de professores? O SRECC
explicou que os dois cenários são válidos, uma vez que é necessário apurar vagas, sendo
que as razões de existência dos professores contratados são quase infinitas. Em
princípio tudo o que concerne ao concurso, como datas decorrerá nos prazos previstos.
O deputado Paulo Estêvão disse ir ao encontro das referências feitas pelo
deputado Aníbal Pires, uma vez que a recriação dos Quadros de Zona Pedagógica
colocou os professores numa zona intermédia que em nada os beneficiou, revelando até
consequências negativas, exemplificando que existem docentes que tomaram a opção de
não concorrer para as ilhas mais pequenas como o Corvo e as Flores e continuam
contratados e outros que concorreram para os lugares disponíveis e aguardam ainda a
aproximação ao seu lugar de residência. Ao serem criados Quadros de Ilha afetará a
mobilidade de quem está no quadro e não poderá aproximar-se ao seu lugar de
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residência. O deputado considerou a proposta do BE inadequada contemplado um
conjunto de situações injustas e defendeu que, a Secretaria que tutela a Educação deve
abrir as vagas permanentes e que não resultem da mobilidade de docentes, como
referido pelo SRECC, facto que discorda pois estes docentes estão a desempenhar
funções ao abrigo de disposições legais e que com o estudo referido pelo SRECC deve
ser, numa primeira fase, feito o levantamento das necessidades e abrir as respetivas
vagas, referindo como exemplo, as vagas para professores de música, as vagas para o
quadro da Escola de Água de Pau que neste momento estão a ser transferidos da EBI da
Lagoa.
O SRECC esclareceu que ao referir-se aos professores que estão fora do sistema
educativo há anos, não contempla obviamente os que estão em cumprimento de
disposições legais, tais como Dirigentes Sindicais ou professores eleitos pelo povo para
exercício de funções públicas mas sim, os que apresentaram licença sem vencimento, ou
os que optaram por exercer outras funções privadas mais vantajosas. Quanto às
necessidades permanentes referidas pelo deputado Paulo Estêvão serão consideradas no
modelo em preparação. No caso concreto da Escola de Água de Pau, o SRECC explicou
que esta é uma escola nova, cujos alunos vieram da EBI da Lagoa e como eles, também
os professores, naturalmente, vieram dessa escola.
O deputado Paulo Estêvão pediu a palavra para registar o esclarecimento do
SRECC relativamente aos professores em cumprimento de disposições legais aplicáveis
e por outro lado para realçar que o problema dos professores transferidos de uma escola
para outra não acontece só na Escola de Água de Pau e insistiu que ao existirem vagas
do quadro e ao existirem necessidades permanentes como são o caso, estas vagas têm de
ser colocadas a concurso, alertando para o facto que as próprias escolas necessitam de
estabilidade em termos de funcionários, em termos de professores, em suma, em termos
de funcionamento. Por fim, e nesta sequência, perguntou ao SRECC se estes lugares
serão abertos este ano, ao que o SRECC respondeu estar em causa concretamente a
Escola de Água de Pau em S. Miguel e a Escola Ferreira Drumond na ilha Terceira.
Explicou serem escolas novas e que os lugares do quadro foram preenchidos com os
professores das escolas de origem dos mesmos alunos, visto que estas escolas
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começaram a funcionar num período em que não houve concurso, sendo que,
naturalmente, comos novos concursos as situações serão regularizadas.

3) Sindicato dos Professores da Região Açores (SPRA)
O SPRA apresentou oralmente, a 09 de janeiro, na pessoa do seu Presidente, Dr.
António Lucas, a sua posição relativamente à iniciativa em análise, cujo conteúdo fica
totalmente expresso no documento escrito que entregou à Comissão, e que se reproduz
na íntegra, enquanto anexo do presente relatório.

Após a apresentação, seguiu-se um período de pedidos de esclarecimento, com
intervenções dos deputados Joaquim Machado (a assistir), Aníbal Pires e Catarina
Moniz Furtado.

O deputado Joaquim Machado apresentou duas questões ao Presidente do SPRA,
concretamente se o SPRA ao manifestar-se contra a criação do Quadro de Ilha, significa
ser irreversivelmente contra a dimensão de qualquer Quadro de Ilha ou qualquer Quadro
superior a este, e se em alternativa, prefere o regresso ao Quadro de Zona Pedagógica
ou até a um Quadro Regional; na segunda questão, o deputado diz-se surpreendido pela
negativa com a posição tomada pelo SPRA na resolução do problema em discussão,
quando vem prolongar solução por concursos normais a realizar entre 2014 e 2016,
questionando se o SPRA considera ser a solução correta prolongar a precariedade que
os mesmos referem por mais dois anos.
O Presidente do SPRA respondeu à primeira questão esclarecendo que os
professores têm, neste momento, Quadros de Unidade Orgânica, onde apenas se podem
deslocar dentro do mesmo concelho, e afirmou que criar um Quadro diferente irá
originar uma diferenciação tipificada como professores de primeira e professores de
segunda. O SPRA é contra a criação de um Quadro maior do que o atual, reconhecendo
que um Quaro de Ilha seria um mal menor, mas sublinhou que, um Quadro Regional é
uma hipótese inconcebível. Quanto à segunda questão, o Presidente do Sindicato
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compreende a interpretação feita como sendo um prolongamento da precariedade por
mais dois anos mas, por isso mesmo incide na necessidade da definição de conceito do
que são necessidades permanentes versus necessidades transitórias e na quantificação
das necessidades transitórias para colmatar as ausências prolongadas de outros
professores. Além de que, continuou, prolongar esta solução por 3 anos seria uma forma
de contornar os constrangimentos orçamentais consequentes e de respeitar o acordo
feito pela Troika. De qualquer forma, frisou que, esta será uma solução melhor do que
criar um regime que diferencia os professores do Quadro e por tempo indeterminado.
O deputado Aníbal Pires disse repetir ao SPRA a mesma questão colocada ao
SRECC, ou seja, se a solução não passará por abordar este problema da precariedade
dos professores contratados mas, e também outros problemas existentes, como o
redimensionamento dos quadros e o regime de prioridades de forma integrada e
reconhecendo a defesa dos Quadros de Escola por parte do SPRA, como analisa a
possibilidade da criação de Bolsas de Professores nos Quadros das Unidades Orgânicas,
de modo a que estivessem disponíveis para outras atividades que são, efetivamente,
necessárias dentro das escolas e que não se limitam apenas à sala de aula.
O Presidente do SPRA reafirmou a sua posição quanto à necessidade emergente de
definir necessidades permanentes e transitórias, porque é o primeiro passo para
conhecer quantos professores serão necessários; ao redimensionamento dos quadros, o
Presidente do Sindicato disse que, lamentavelmente, perante o atual quadro legal em
vigor, é possível deslocar os professores a nível concelhio, não fazendo sentido a
criação de um novo tipo de quadro, afirmando uma vez mais, que acentuaria a
diferenciação entre professores. E, disse que a descontinuidade geográfica é que nos tem
permitido usufruir de determinadas especificidades, logo, reafirmou a posição contra a
criação dos Quadros de Zona Pedagógica ou de Quadros Regionais.
O Deputado Joaquim Machado comentou sentir-se folgado em saber da defesa
por parte do SPRA dos quadros com a atual dimensão, concordou igualmente com a
necessidade de clarificar os conceitos referidos pelo SRA e por isso mesmo, questionou
quais os critérios que este considera necessários fixar o que serão necessidades
permanentes; questionou também ao Presidente do SPRA se este problema já foi objeto
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de trabalho entre estes e a Secretaria Regional; e, questionou por fim, se o SPRA
considera que a este problema deva ser solucionado pelo concurso ordinário a decorrer
este ano no período normal ou se, em alternativa, deva ser objeto de um concurso
autónomo. O Presidente do SPRA disse responder à primeira questão lançando deixas:
Qual o motivo que determina um lugar ir a contrato anos sucessivos e, porque é que isso
acontece, se decorre do preenchimento de uma vaga de um membro do Conselho
Executivo já esteja a exercer o cargo há 6 anos, se decorre do preenchimento de uma
vaga de alguém que esteja a exercer um cargo autárquico, legislativo ou governamental
ou ainda, se decorre do preenchimento de uma vaga de alguém que esteja de licença
sem vencimento, ou de alguém que tenha ido para o continente e não se preveja o seu
regresso…deve haver aqui, claramente, uma ligação entre o período de tempo da vaga
ser posta a concurso e a origem de tal acontecer. Julga por isso, que fazer a integração
dos professores nestas situações por via dos concursos externos entre 2014 e 2016
levará a uma verdadeira integração dos mesmos, pelo que não considera ter sentido
fazer concurso extraordinário. No que respeita à segunda questão, respondeu que o
SPRA não encetou qualquer trabalho sobre esta matéria com a Secretaria Regional, não
decorrendo com o SPRA qualquer processo negocial, nem apresentação de propostas
sobre o assunto.
A deputada Catarina Moniz Furtado interveio para, na ausência de resposta por
parte do SPRA à questão colocada pelo deputado Aníbal Pires, insistir na pergunta feita
por este quanto à criação de Bolsas de Professores para realização de outras atividades
necessárias no âmbito letivo dentro da Unidade Orgânica, ao que o Presidente do
Sindicato respondeu nada ter a opor, desde que os professores estejam afetos no âmbito
da sua Unidade Orgânica mas, alerta para que havendo acréscimo de lugares dentro da
Unidade Orgânica, tal implicará uma alteração legislativa.
O deputado Joaquim Machado quis explicar ao Presidente do SPRA que a
pergunta lançada sobre a existência de trabalhos nesta matéria entre o sindicato e a
Secretaria se deve ao facto de, o SRECC ter mencionado reunião havida com os
sindicatos, informando que a mesma teve caráter privado, de acordo com as ambas as
partes, pelo que não divulgaria o conteúdo dessa reunião. O Presidente do SPRA disse
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Presidente do SDPA quais os critérios que o sindicato considera devam ser tomados
para a definição de necessidades permanentes;
- No entender do SDPA, quais são as razões fundamentais para não se ter realizado o
concurso externo nos Açores, como aconteceu na Madeira e em Portugal Continental;
- Se foi feita alguma abordagem no âmbito de trabalho para resolução do problema dos
professores contratados;
-Se para o SDPA, esta matéria deve ser equacionada de forma integrada no âmbito do
concurso ordinário de 2014 ou, dada a especificidade do problema, deve ser objeto de
concurso autónomo.
A Presidente do SDPA respondeu à primeira questão concordando que,
realmente existe uma nebulosa entre o considerado necessidades permanentes e
necessidades transitórias, permanecendo ao longo dos anos quais são os critérios que
prevalecem à abertura de vagas nestas condições. Não obstante, a Presidente do SDPA
considera que neste momento a questão deva ser abordada por outra perspetiva, ou seja,
se nos focarmos na Diretiva da União Europeia, no número de vagas nestas
circunstâncias nos últimos três anos, a visão do problema será no campo da necessidade
de dar estabilidade aos professores que tem estado a trabalhar nestas condições, sendo
que, a Região não se pode arredar da responsabilidade de ter 600 professores em regime
de contratações sucessivas. Em resposta à segunda e quarta questão colocadas, a
Presidente do SDPA relembrou que já em 2013 o sindicato se manifestou contra a
realização de concurso externo extraordinário, considerando que o mesmo colide com o
concurso ordinário. Neste sentido, registou que o SDPA defende a realização do
concurso ordinário, no seu período normal, preenchendo os Quadros de Escola e só
depois, a realização de concurso externo extraordinário. Quanto à terceira questão, a
Presidente do SDPA esclarece que entre julho e setembro o sindicato manifestou
intenção de reunir com o SRECC acerca desta problemática, não obtendo, na altura,
resposta por parte da Secretaria; em sede de reunião havida com o SRECC e extra à
ordem de trabalhos dessa reunião, falaram na eventualidade de criação de Bolsas de
Professores como resolução do problema, não havendo qualquer contacto formal antes
da reunião entre o sindicato e o BE. No entanto, a Presidente do SDPA esclareceu que
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na primeira semana de Dezembro o SRECC contatou o SDPA telefonicamente no
intuito de reunir com estes para discutir o problema em questão, reunião que se efetivou
a 19 de dezembro e onde este, não tendo apresentado propostas ou definição sobre a
solução, expôs a sua preocupação relativamente a este assunto e a vontade que tem na
resolução do mesmo, considerando também a Diretiva da União Europeia e avançou
que estava em curso um estudo sobre esta temática.
O deputado Aníbal Pires disse reconhecer a urgência em resolver este problema,
não pela Diretiva, mas pelo problema em si. Perguntou ao SDPA se este não considera
necessário olhar para os Quadros das Unidades Orgânicas e adaptá-los às reais
necessidades da Região Autónoma dos Açores, uma vez que ao haver a possibilidade de
aproximar os professores à sua escola de residência, significa também que os Quadros
de Escola não se encontram bem dimensionados aquela Unidade Orgânica. E, ao
proceder assim, far-se-á justiça, pela resolução do problema dos professores contratados
e de forma integrada atender ao problema do redimensionamento dos quadros.
O deputado Joaquim Machado quis também esclarecer a este sindicato que a
pergunta sobre eventual reunião entre o Sindicato e a Secretaria Regional para discussão
desta matéria prende-se com o facto de o SRECC ter mencionado reunião com os
Sindicatos, não querendo avançar o teor da mesma alegando o caráter privado desta.
A Presidente do SDPA confirmou que a reunião do dia 19 de dezembro com o
SRECC teve caráter sigiloso e nela foi abordada a problemática dos professores
contratados, onde, sem se comprometer ainda com qualquer solução, por estar em curso
um levantamento da Secretaria para estudo da matéria em apreço, manifestou uma
resposta positiva à resolução deste problema.
Em resposta ao deputado Aníbal Pires, a Presidente do SDPA defendeu a
prioridade aos Quadros de Escola, sublinhando a opinião de que a resolução dos
professores contratados não pode coincidir com o concurso ordinário, entendendo que
este projeto do BE não prejudica a estabilidade dos Quadros de Escola. Disse ainda que,
o SDPA não é imune ao facto de existirem professores a substituir outros, distinguindo
o regime subsidiário do regime extraordinário. A possibilidade de constituição de
Bolsas é uma hipótese de caráter mais generalista, mas não vê inconveniente desde que
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venha para melhorar as condições laborais, dar uma resposta, não no âmbito de caráter
de permanência, mas por exemplo permitindo a mobilidade.
O deputado Aníbal Pires reforçou a ideia de que as escolas têm um conjunto de
atividades além sala de aula e que algumas escolas têm carência de professores para a
realização dessas atividades, com tudo isto, registou a sua opinião quanto à iniciativa do
BE como sendo redutora, ao tentar solucionar apenas um problema quando existem
outros, como o regime de prioridades, que não encontram neste projeto, uma solução.
O SDPA concluiu, defendendo que a iniciativa do BE não é redutora mas sim,
complementar. Está de acordo com a premência da abertura de vagas para colmatar o
défice existente nos Quadros Escolas, dizendo que a Secretaria Regional foca os
propósitos necessários para o currículo letivo face aos currículos necessários para
lecionar mas, que a par desta discussão, não vê qualquer inconveniente em avançar com
esta iniciativa do BE.

Outros Pareceres:
Na sequência do solicitado pela Comissão, deu entrada na Assembleia
Legislativa da Região Autónoma dos Açores os pareceres dos seguintes Sindicatos:
- Sindicato dos Professores da Região Açores;
- Sindicato Democrático dos Professores dos Açores.
- Parecer individual assinado pelo Senhor Sérgio Filipe Duarte Silva.
Todos os documentos supracitados que deram entrada na Assembleia Legislativa
da Região Autónoma dos Açores no âmbito da presente iniciativa em apreço, anexam-se
ao presente relatório, do qual fazem parte integrante.

CAPÍTULO IV
Apreciação na Generalidade
A presente iniciativa legislativa visa – cf. dispõe o n.º 1 do artigo 1.º – estabelecer
“um regime excecional para a seleção e o recrutamento do pessoal docente dos
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estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário na
dependência da Secretaria Regional da Educação.”
Acresce referir que o n.º 2 do artigo 1.º consagra que “A seleção e o recrutamento previsto
no número previsto no número anterior realiza-se mediante concurso externo
extraordinário, nos termos estabelecidos no presente diploma, o qual obedece a uma
periodicidade trienal.”

Segundo a iniciativa, “O Sistema Educativo da Região Autónoma dos Açores conta, há
vários anos, com centenas de professores que, anualmente, são contratados a prazo. São
professores que desenvolvem as mesmas atividades que os professores integrados nos
quadros e que não auferem, entre outros direitos, de salário igual.”

Defende-se, por isso, que “O sistema educativo, nos Açores, não pode continuar a voltar as
costas a estes professores, mantendo-os numa situação de precariedade persistente.”

Assim, sustenta-se que “É necessário e urgente que os professores contratados sejam
integrados de modo a garantir a vinculação por tempo indeterminado no sistema educativo,
usufruindo do direito à estabilidade profissional, à dignidade e reconhecimento das funções
que desempenham.”

Por fim, refere a iniciativa – a título de fundamentação adicional – o seguinte:

a) O Sistema de Ensino Regional recorreu, nos últimos três anos, à apresentação
sucessiva de 291 lugares para contratação;

b) A Comissão Europeia, no âmbito das decisões relativas a processos por infração,
instou Portugal por não ter cumprido as obrigações que lhe incumbem,
nomeadamente, as que resultam da Diretiva 1999/70/CE do Conselho, de 29 de
junho de 1999, relativa a contratos de trabalho a termo;
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c) A necessidade do disposto no artigo 103.º do Regime de Contrato de Trabalho em
Funções Públicas, Anexo I da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, e do disposto no
n.º 2 do artigo 44.º do Estatuto da Carreira Docente na Região Autónoma dos
Açores;
d) O facto do Ministério da Educação e Ciência e da Região Autónoma da Madeira,
no ano letivo de 2012/2013, terem aberto um concurso externo extraordinário com
o objetivo de integração nos quadros de 600 e de 150 lugares, respetivamente.

CAPÍTULO V
Apreciação na Especialidade
Nada a registar.

CAPÍTULO VI
Parecer
A Comissão Permanente de Assuntos Sociais deliberou emitir parecer
desfavorável ao Projeto de Decreto Legislativo Regional nº22/X – Cria o Regime de
Integração Excecional dos Docentes Contratados nos quadros da RAA, através de um
concurso extraordinário, em 2014, com o voto contra do PPM e a abstenção com
reserva de posição para o Plenário do PS, PSD e CDS-PP.

A Representação Parlamentar do PCP, embora sem direito a voto na Comissão
Permanente de Assuntos Sociais, declarou manifestar a sua abstenção com reserva de
posição para Plenário.
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A Relatora

(Arlinda Nunes)

O presente relatório foi aprovado por unanimidade.

O Presidente

(Domingos Cunha)
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