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CAPÍTULO I 

Introdução 

 

A SubComissão Permanente de Assuntos Sociais reuniu no dia 22de outubro de 

2015, na delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores da ilha 

de S. Miguel, a fim de apreciar, relatar e dar parecer, na sequência do solicitado por Sua 

Excelência a Presidente da Assembleia, sobre a proposta de Decreto Legislativo Regional 

n.º 58/X – Altera o Estatuto do Pessoal Docente da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos 

Básico e Secundário na Região Autónoma dos Açores. 

A referida proposta de Decreto Legislativo Regional deu entrada na Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores no dia 20 de julho de 2015 e foi submetida, 

na mesma data, à Comissão de Assuntos Sociais, por despacho da Presidente da 

Assembleia. 

 

CAPÍTULO II 

Enquadramento Jurídico 

 

A proposta de Decreto Legislativo Regional em apreciação foi apresentada pelo 

Governo Regional ao abrigo do poder de iniciativa legislativa que decorre da alínea f) do 

artigo 88.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 n.º 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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Por fim, nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores n.º 30/2012/A, de 21 de dezembro, a matéria em causa é competência da Comissão 

de Assuntos Sociais. 

 

CAPÍTULO III 

Processo de Análise 

 

      No dia 21 de julho de 2015, na delegação da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores da ilha de São Miguel, a Subcomissão Permanente de Assuntos 

Sociais deliberou, por unanimidade, proceder às audições do membro do Governo 

Regional com competência em matéria de educação, do Sindicato dos Professores da 

Região Açores e do Sindicato Democrático dos Professores dos Açores.  

Em simultâneo, foi deliberado solicitar parecer escrito a todas as Unidades Orgânicas 

da Região Autónoma dos Açores. 

 A Comissão procedeu às três audições supramencionadas em reunião do dia 02 de 

setembro de 2015, na delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores da ilha Terceira.  

 

A proposta esteve em apreciação pública até ao dia 21 de agosto de 2015.  

 

 

Audição do Secretário Regional da Educação e Cultura (SREC), Professor 

Doutor Avelino de Freitas de Meneses  

O SREC iniciou a audição comentando que a proposta em apreço decorre de 

negociação havida entre a tutela e os sindicatos com competência em educação e que 

mediou o espaço de tempo entre outubro do ano transato e março do corrente ano. A 

apresentação desta proposta de alteração ao Estatuto do Pessoal Docente da Educação 

Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário na Região Autónoma dos Açores surge, 

essencialmente, por duas razões principais: a reivindicação da classe docente, cujas 
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expetativas criadas aquando da última alteração parcial saíram goradas, e pelo 

compromisso assumido em 2007 de forma a estabelecer uma maior paridade entre a 

carreira docente da Região e a carreira docente de Portugal Continental.  

Esta proposta de alteração vem conferir aos professores a detenção da carreira 

mais valorizada do país, seja, por exemplo, pelo topo da carreira atingir o índice 370 e 

não já o índice 340, seja por não prever quotas para efeitos de progressão, por não 

contemplar ameaça de requalificação que no Continente sujeita os docentes primeiro à 

desvalorização salarial e depois ao desemprego e pelo facto da carreira, nos Açores, não 

admitir prova de ingresso que no Continente motiva a exclusão de muitos e muitos 

docentes do exercício da profissão.  

Não obstante a negociação finda, pontos existem onde a concordância não foi 

unânime, como por exemplo em questões como a contagem de tempo de serviço para a 

nova carreira e os horários de trabalho. Foi colocada em negociação uma proposta sindical 

para posicionamento na nova carreira que acarretaria custos na ordem dos 8 milhões de 

euros no primeiro ano e 12 milhões subsequentes. Ora, o SREC explicou que os recursos 

financeiros são finitos e que ao Governo Regional cabe administrar o erário público de 

forma equilibrada e equitativa, pelo que não seria justo beneficiar uma única classe 

profissional e não fazer o mesmo aos restantes trabalhadores da administração pública 

regional.  

Em alternativa, o Governo Regional propôs que os professores mantenham o 

mesmo índice remuneratório e a mesma lista de antiguidade através da qual farão a 

transposição para a nova carreira docente. Outra proposta sindical é a de que os 

professores atinjam o topo da carreira com 34 anos de serviço. Pela ordem natural das 

coisas, nos Açores, os professores atingiriam o topo da carreira entre os 29 e 39, perante 

isso, entre o desejado pelos sindicatos e a realidade, nós garantimos que na região chegam 

ao topo até aos 37 anos. O que corresponde a um impacto financeiro na ordem dos 500 

mil euros e que beneficiará 9900 professores.  
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A uniformização dos horários de trabalho foi outra das reivindicações que não 

obteve concordância, por várias razões. A primeira, desde logo, por razões pedagógicas. 

A proteção das crianças e, neste caso, de crianças de tenra idade é prioritário a qualquer 

outra reivindicação. A uniformização de horários desde o Pré-Escolar até ao Ensino 

Secundário iria revelar-se prejudicial para estas, além de que tal obrigaria a uma 

pluralidade de professores. A segunda razão prende-se com a Lei de Bases do Sistema 

Educativo, onde está estipulado que o Pré-Escolar e o Ensino Básico funcionam em 

regime de monodocência. 

De resto, verificam-se alterações a diversos artigos da legislação em vigor, como 

seja a dispensa da componente letiva; a assistência jurídica e casos de incómodo grave, 

seja pelos alunos ou pais e encarregados de educação; a revogação do projeto curricular 

de turma; a introdução de mecanismos que evitem desviar os professores de apoio para 

aulas de substituição, quando estas devem ser preenchidas por professores de 

substituição, e ainda a redução do número de alunos por turma são tudo pontos que 

tiveram em consideração e respeito pelo desgaste físico e psíquico a que estes 

profissionais estão sujeitos ao longo da sua carreira profissional. 

 

Finda a sua primeira intervenção, o SREC disponibilizou-se para responder às 

questões que os deputados entendessem colocar, momento que foi utilizado pelo deputado 

Aníbal Pires, Joaquim Machado e Nuno Meneses. 

 

O Deputado Aníbal Pires considerou que, à exceção da diminuição de turmas de 

25 para 20 alunos e que dá lugar a mais lugares de quadro, as restantes alterações mais 

não são mais do que pequenos ajustamentos à legislação em vigor. Manifestou-se a favor 

da monodocência no 1.º ciclo do Ensino Básico e solicitou ao SREC que explique quantos 

professores na carreira vão chegar ao fim de serviço sem atingir o topo da carreira, 

comentando que a Região tem uma limitação de acesso ao topo da carreira superior ao 

que acontece a nível nacional. Acrescentou ainda que os professores do 1.º ciclo do 
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Ensino Básico e os professores do Ensino Especial continuam lesados por não estar 

previsto um mecanismo de redução de tempo por antiguidade, à semelhança do que 

acontece com os professores do 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário.  

O SREC relembrou que no 1.º ciclo também lecionam professores de Inglês e de 

Educação Física, extravasando de forma natural o que se considera como monodocência. 

Quanto à questão colocada pelo deputado Aníbal Pires, o SREC respondeu que a 

impossibilidade dos professores atingirem ou não o topo da carreira, ademais um comum 

aos restantes funcionários públicos, não se deve ao Estatuto da Carreira Docente mas a 

mecanismos e medidas que não dependem da Região. 

O deputado Joaquim Machado comentou que a proposta em discussão é mais do 

que parece ser, e menos do que o que tenta parecer. Relativamente à redução do número 

de 25 para 20 alunos, o deputado referiu que para produzir efeitos no ano letivo que agora 

se inicia, já deveria ter sido aprovada ontem; e, bem ainda não sendo publicada antes de 

Janeiro próximo, não deve esse facto constituir impedimento para que possa vigorar no 

próximo concurso ordinário de docentes. Acrescentou que teremos um concurso ordinário 

e um concurso extraordinário, que não se sabe se vão acontecer em simultâneo e quem 

será opositor ao primeiro e ao segundo. Quanto ao processo de avaliação, congratulou o 

SREC pela clarividência em alterar um modelo de avaliação inconsequente e burocrático. 

Acrescentou que o projeto curricular de turma só veio desmotivar os professores e 

canaliza-los para outras atividades sem utilidade.  

Além dos aspetos positivos, o deputado entendeu tecer algumas considerações 

sobre aspetos que considera negativas. Referiu que afirmar que o diploma do Estatuto do 

Pessoal Docente é o melhor do País, como referiu o SREC, não significa que o seja na 

prática. Acrescentou que o facto da existência das requalificações dos docentes não 

estarem explícitas não quer dizer que não venham a acontecer.    

O facto de não ter provas de ingresso já está consagrado na dificuldade de aceder 

aos quadros – é a forma de filtrar a entrada na carreira. 
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O SREC, relativamente ao primeiro comentário, explicou que mesmo sem esta 

proposta estar aprovada e em vigor, a Região, e apesar da diminuição do número de 

alunos, vai contratar mais docentes no ano letivo de 2015/2016. Disse também que a 

contratação de mais docentes no ano letivo que se aproxima não decorrer da ida de 

professores para Portugal Continental ou das aposentações, mas essencialmente dos 

meios de intervenção prioritários, como a implementação do Programa Prosucesso, do 

reforço de docentes ao 1.º ciclo, ao Ensino de Educação Especial e às disciplinas básicas 

de Português e Matemática. 

Quanto aos concursos do próximo ano, o SREC explicou que não existe razão para 

que difiram do ano transato e deste ano em que decorreram com normalidade e que, goste-

se ou não, correram bem.       

Em relação aos aspetos negativos apontados pelo deputado Joaquim Machado, o 

SREC esclareceu que não existem quotas porque foram congeladas por contingências 

nacionais. E que a acusação das requalificações é uma atitude feia e muito pouco nobre, 

uma vez que as requalificações que acontecem em Portugal Continental mais não são que 

a redução substancial dos vencimentos e, posteriormente, os despedimentos em grande 

número.  

Relativamente ao acesso dos docentes aos quadros de escola, a avaliação final dos 

três concursos extraordinários criados, para 2014, 2015 e 2016, irá permitir rever se todos 

os professores contratados que suprem necessidades permanentes foram ou não 

integrados nos quadros do Sistema Educativo Regional. 

O deputado Nuno Meneses felicitou o SREC pelo trabalho consensualizado com 

os sindicatos. Acrescentou que, sabendo que o ideal seria integrar todos os docentes em 

quadros de escola, mas que tal não é viável porque alguns suprem necessidades 

transitórias. Daí, o deputado questionou o SREC sobre a opinião generalizada dos 

docentes relativamente às medidas apresentadas, nomeadamente a aproximação do índice 

remuneratório dos contratados aos docentes dos quadros, ao que o SREC respondeu não 

ter sido efetuado estudo de opinião, nem sondagem, mas crê que na generalidade o 
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documento é reconhecido pelas melhorias que vem introduzir ao diploma atualmente em 

vigor. E que tem sido feito um esforço para definir necessidades transitórias e 

necessidades permanentes, conscientes que sempre existirão necessidades transitórias, 

pelas quais não será possível integrar os docentes que as suprem em quadro do Sistema 

Educativo Regional.  

O deputado Joaquim Machado interveio novamente e, retomando parte da 

intervenção do deputado Nuno Meneses, acusou o Governo Regional de entre fevereiro 

e setembro de 2014, nada ter feito em relação à equiparação remuneratória dos docentes 

contratados. Continuou deixando uma questão ao SREC, qual a razão pela qual, para 

efeito de concurso, o tempo de serviço prestado no ensino particular, cooperativo e 

solidário só releva até 31 de dezembro de 2011? 

  O SREC respondeu que neste pormenor especificamente não tinha presente a 

resposta mas que remeteria à presidente da CAS na resposta por escrito (tal integra os 

anexos ao presente relatório).  

 

Audição do Sindicato dos Professores da Região Açores (SPRA):  

O SPRA apresentou oralmente o seu parecer, cujo conteúdo fica expresso na versão 

escrita que fez chegar à Comissão, e que se reproduz na íntegra como anexo do presente 

relatório. 

 

Concluída a apresentação, abriu-se um período para colocação de questões, que contou 

com a participação dos deputados Joaquim Machado, Aníbal Pires e Catarina Moniz 

Furtado. 

 

Audição do Sindicato Democrático dos Professores dos Açores (SDPA):  

O SDPA apresentou oralmente o seu parecer, cujo conteúdo fica expresso na versão 

escrita que fez chegar à Comissão, e que se reproduz na íntegra como anexo do presente 

relatório. 
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Outros pareceres 

Os pareceres que, até à data da elaboração do presente relatório, deram entrada na 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, são anexados a este, dele 

fazendo parte integrante os das seguintes entidades: 

 Sindicato dos Professores da Região Açores;  

 Sindicato Democrático dos Professores dos Açores;  

 APRODAZ – Associação para a Promoção do Desenvolvimento dos Açores; 

 Escola Básica Integrada da Lagoa; 

 Escola Profissional da Horta; 

 Escola Básica e Secundária do Nordeste; 

 Escola Básica e Integrada da Horta;  

 Escola Básica e Secundária das Flores; 

 Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada; 

 Escola Secundária Manuel de Arriaga; 

 Escola Básica e Integrada de Água do Pau; 

 Escola Básica e Integrada da Maia; 

 Escola Básica e Integrada Francisco Ferreira Drummond; 

 Escola Básica e Secundária de S. Roque do Pico. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

Apreciação na Generalidade 

 

A presente iniciativa legislativa visa – cf. dispõe o artigo 1.º – proceder à alteração 

de diversos artigos do Estatuto do Pessoal Docente da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos 

Básico e Secundário. 

As alterações ora introduzidas dizem respeito às seguintes áreas: 
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1. Estrutura, duração global e escalões da carreira docente; 

 

2. Modelo de avaliação do desempenho dos docentes; 

 

3. Modelo de avaliação dos órgãos executivos; 

 

4. Créditos horários às unidades orgânicas; 

 

5. Rácio número de docentes / número de alunos; 

 

6. Formação inicial e formação contínua do pessoal docente; 

 

7. Direitos e deveres profissionais do pessoal docente; 

 

8. Horários de trabalho; 

 

9. Estatuto remuneratório; 

 

10. Regime habilitações para a docência;  

 

11. Acumulação de funções; e 

 

12. Férias, faltas e licenças. 

 

 

Por fim, como consequências das alterações introduzidas, prevê-se a revogação de 

diversos preceitos legais (cf. artigo 9.º). 

 

 

CAPÍTULO V 

Apreciação na Especialidade 

Nada a registar. 
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CAPÍTULO VI 

Parecer 

 

A Comissão de Assuntos Sociais deliberou, por maioria, com o voto favorável da 

iniciativa por parte do Partido Socialista e com a abstenção com reserva para Plenário por 

parte do PSD, o CDS/PP e do PPM, emitir parecer favorável à aprovação, pelo Plenário 

da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, à Proposta de Decreto 

Legislativo Regional n.º 58/X – Altera o Estatuto do Pessoal Docente da Educação Pré-

Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário na Região Autónoma dos Açores. 

 

Embora sem direito a voto na Comissão Permanente de Assuntos Sociais, a 

Comissão procedeu à consulta da Representação Parlamentar do PCP que absteve-se com 

reserva para plenário. 

 

A Relatora 

 

   (Arlinda Nunes) 

 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

             

        A Presidente 
 

 

         

         

(Catarina Moniz Furtado) 

 







 

 

 

 

 
 

SINDICATO DOS PROFESSORES DA REGIÃO AÇORES 

 

PARECER 

 

PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL -  

ALTERA O ESTATUTO DO PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO PRÉ - ESCOLAR E DOS 

ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO NA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 
 

NA GENERALIDADE 
 

 Concluído o processo de negociação coletiva relativo ao Estatuto da 

Carreira Docente da Região Autónoma dos Açores, realizado entre o 

Governo da Região, representado pelo Secretário Regional da Educação e 

Cultura, e o Sindicato dos Professores da Região Açores, foi lavrada uma 

ata onde foram identificadas as matérias acordadas, as aproximações de 

posições, bem como aquelas em que não foi possível nem acordo, nem 

aproximação. 

 Consideramos que o processo negocial decorreu em ambiente de 

cordialidade, de boa-fé e de esforço, de ambas as partes, para se 

encontrarem consensos em prol de uma melhoria das condições de 

trabalho e da qualidade da educação e do ensino ministrados na Região. 

 

O Sindicato dos Professores da Região Açores reconhece a 

existência de algumas aproximações e convergências entre as 



 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sindicato dos Professores da Região Açores | www.spra.pt 
 

2/22 

 

reivindicações desta estrutura sindical e as propostas da Secretaria 

Regional da Educação e Cultura. Destacamos a convergência de princípios 

na avaliação do desempenho docente, o reconhecimento do desgaste 

físico e psíquico da profissão docente, a alteração do número de alunos 

como referência para o ajustamento dos quadros, a flexibilização do 

conceito de horário de estabelecimento, a uniformização dos horários da 

Educação Especial, as alterações verificadas nas faltas por conta do 

período de férias, a concessão de licenças sabáticas, a possibilidade de 

manutenção da profissionalização em exercício em casos que estejam 

pendentes e a consideração dos dias de faltas para além de 30 dias de 

incapacidade temporária para o trabalho, por parte do trabalhador, como 

prestação efetiva de serviço, situação há muito salvaguardada no Estatuto 

da Carreira Docente ao nível nacional. 

 

 Terminado o processo negocial, continuamos com profundas 

divergências relativamente às seguintes matérias: 

 

• Transição entre carreiras; 

• Horários de trabalho; 

• Reduções da componente letiva por antiguidade. 

 

Quanto à transição entre carreiras, o SPRA considera que os docentes 

devem ser reposicionados na nova carreira depois de contabilizado, nos 

termos da lei, o seu tempo integral de serviço para este efeito. Nesta 

matéria, não foi satisfeita a pretensão desta estrutura sindical, contudo, 

no âmbito da negociação suplementar, o SREC garantiu que nenhum 
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docente faria uma carreira superior a trinta e sete anos de serviço 

contabilizados nos termos da Lei. 

 

O SPRA, nos últimos anos, tem reivindicado a uniformização dos 

horários da Educação Pré-Escolar, dos vários níveis de ensino e respetivos 

grupos de recrutamento. Esta reivindicação não foi objeto de qualquer 

aproximação por parte da tutela, no entanto, uma vez mais, em 

negociação suplementar, foi possível acordar que os docentes da 

Educação Especial teriam horários iguais e contabilizados da mesma 

forma, ou seja, em segmentos letivos. 

 

A uniformização das reduções da componente letiva por antiguidade é 

uma reivindicação da maior justiça profissional, uma vez que foram 

extintos os regimes especiais de aposentação dos docentes em 

monodocência, bem como os regimes transitórios criados após a extinção 

daqueles. Tendo em conta que a razão da existência daqueles regimes se 

fundamentava na impossibilidade de os docentes em monodocência 

usufruírem das reduções, a extinção daqueles regimes especiais de 

aposentação, sem o garantido acesso dos mesmos às reduções da 

componente letiva por antiguidade, aprofunda as desigualdades e 

injustiças em relação aos docentes em monodocência. 

 

Até às alterações do Estatuto da Carreira Docente ocorridas em 2007 

os docentes da Educação Especial cumpriam um horário letivo de 20 horas 

e beneficiavam de redução da componente letiva nos mesmos termos dos 

docentes dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário. O 



 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sindicato dos Professores da Região Açores | www.spra.pt 
 

4/22 

 

legislador dava, assim, expressão ao desgaste a que são sujeitos os 

docentes desta modalidade de educação escolar. As alterações ao ECD, ao 

nível nacional, bem como a publicação de um ECD nos Açores, agravaram 

os horários dos docentes da Educação Especial de 20 para 22 horas letivas. 

Ao nível nacional mantiveram-se as reduções da componente letiva dos 

docentes daquela modalidade de educação escolar, contudo, na Região, 

por omissão legislativa, criou-se uma situação de profunda injustiça uma 

vez que os docentes dos grupos de recrutamento 120 e 700 não 

beneficiam das mesmas reduções da componente letiva por idade e 

antiguidade. Inclusivamente, temos situações decorrentes deste vazio 

legal, em que docentes do grupo 120 com 50 anos de idade usufruem de 2 

horas de redução da componente letiva desde os 40 anos de idade e 

docentes mais velhos e com mais tempo de serviço não beneficiam de 

qualquer redução.  

As diferenças quanto ao usufruto das reduções da componente letiva 

relativamente aos docentes da Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico e dos outros ciclos/níveis de ensino têm por base o 

pressuposto do exercício de funções letivas em monodocência, facto que 

não se aplica à Educação Especial, uma vez que esta modalidade de 

educação escolar não é exercida em monodocência. 

 

Atendendo ao estipulado na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 

(LTFP) - Lei n.º 20/2014, de 20 de junho, em matéria dos efeitos da 

suspensão do contrato no direito ao gozo de férias, impõe-se conciliar o 

supramencionado regime com as especificidades legais referentes ao gozo 
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de férias por parte do pessoal docente na RAA, vide o disposto no n.º 1 do 

artigo 139.º do Estatuto da Carreira Docente na RAA. Consideramos que 

está ao alcance do Governo Regional dos Açores permitir o gozo de férias 

em momento anterior à conclusão dos seis meses de execução do 

contrato, uma vez que o n.º 1 do artigo 239.º do Código do Trabalho, para 

o qual a LTFP remete, usa o verbo "poder" em vez do "dever", o que 

permite que a entidade empregadora, desde logo por razões de 

organização do serviço, possibilite o gozo de férias em momento anterior 

aos seis meses de execução do contrato. A não ser assim, o gozo do direito 

às férias poderá ficar injustificadamente limitado, considerando os 

períodos em que o trabalhador docente pode efetivamente gozar as suas 

férias - nas interrupções letivas e nas férias escolares. 

 
Na especialidade 

 

O Sindicato dos Professores da Região Açores propõe as seguintes 

alterações: 

 

CAPÍTULO III 

 

Artigo 25.º 

 

Realização de ações de formação 

 

4 - O SPRA advoga que haja um número de dias, a ser gerido pelos 

docentes, para a sua autoformação, que lhes permita, entre outros, 

participar nos congressos organizados pelas associações das disciplinas 

que lecionam.  
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Artigo 30.º 

Participação como formador ou preletor 
 

2-Manter, porque define o conceito de formador externo. 

 

CAPÍTULO VI 

 

Vinculação  

 

Artigo 47.º 

Período probatório e acompanhamento dos docentes contratados a 

termo resolutivo 

 

O SPRA tem muitas reservas relativamente à operacionalização do 

acompanhamento dos docentes contratados a termo resolutivo. 

 

5- O SPRA não aceita que a atribuição de Regular a um docente no período 

probatório determine a cessação do seu contrato, uma vez que se trata de 

uma classificação positiva.  

 

Artigo 49.º 

Professor orientador do período probatório e professor acompanhante 

 

3 - O SPRA advoga que quer o professor orientador, quer o professor 

acompanhante devem ter redução da componente letiva. Considera, 

também, inadmissível que o cálculo das gratificações para os diferentes 

cargos tenha por base referenciais diferentes, por isso propõe que a 

gratificação a perceber por estes docentes seja calculada a partir do índice 

usado para determinar a dos docentes que exercem funções nos órgãos 

de gestão das unidades orgânicas. 
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Capítulo VII 

Natureza e estrutura da carreira docente  

 

Artigo 62.º 

Progressão 

 

O SPRA considera que a redação proposta é muito restritiva e não 

responde às situações que poderão surgir. Considera, ainda, que poderá 

ser geradora de injustiças perfeitamente evitáveis, nomeadamente no que 

se prende com transição entre carreiras. Propõe, por isso, a seguinte 

formulação para o ponto 2. O SPRA aproveita para lembrar que esta 

norma, tal como é aqui proposta, era a que constava do Estatuto da 

Carreira Docente nacional, anterior ao de 19 de janeiro de 2007. 

 

2 - A progressão dos docentes na respetiva carreira faz-se por decurso de 

tempo de serviço docente efetivo, com avaliação do desempenho não 

inferior a Regular. 

 

Artigo 68.º 

 

Âmbito e periodicidade 

 

8 - O SPRA considera que há matérias, neste ponto, que necessitam de ser 

clarificadas e considera, também, não fazer sentido que as áreas a incluir 

no relatório a que se alude sejam acordadas no início do período 

avaliativo, atendendo a que, nessa altura, na maioria dos casos, não se 

prevê o que vai acontecer durante o período a avaliar. 

 

CAPÍTULO VIII 

Avaliação do desempenho 

 

A opção pela regulamentação em decreto regulamentar e o facto de não 

estar clarificado que as faltas equiparadas a serviço efetivo não têm 
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repercussões negativas no processo avaliativo fazem com que esta 

estrutura sindical não desista de reclamar a despenalização de todas as 

faltas e licenças legalmente equiparadas a prestação efetiva de serviço. 

O SPRA aguarda o processo negocial para a regulamentação da matéria 

em apreço. 

 

Artigo 71.º 

Processo de avaliação 

 

6 - O SPRA discorda que alguma eventual incapacidade do controlo 

disciplinar dos alunos constitua um dos fatores que indiciam a atribuição 

das menções de Regular ou Insuficiente, uma vez que, este fator depende 

de distribuição de serviço e penaliza o docente a quem são atribuídas 

turmas com graves problemas disciplinares. Infelizmente os meios que o 

professor dispõe para o exercício da autoridade ficam aquém do universo 

de alunos que chegam e mantêm-se no Sistema Educativo Regional com 

processos de socialização bastante deficitários. 

 

Artigo 76.º 

Sistema de avaliação 

 

8 - O SPRA considera que se impõe o esclarecimento dos termos em que a 

assiduidade vai relevar para efeitos da avaliação do desempenho docente. 

Impõe-se, igualmente, salvaguardar que todas as faltas legalmente 

equiparadas a prestação efetiva de serviço não interfiram para esse efeito. 

 

Artigo 78.º 

Efeitos da avaliação 

 

5- Sendo positiva a menção de Regular, a sua atribuição deverá permitir 

que o correspondente tempo de serviço releve para efeitos de progressão 

na carreira. 
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CAPÍTULO X 

 

Regime remuneratório 

 

Artigo 85.º 

Índices remuneratórios 

 

O Sindicato dos Professores da Região Açores considera que não seria 

mais do que justo que os docentes contratados fossem remunerados de 

acordo com o seu tempo de serviço, tal como, aliás, está previsto na 

Diretiva 1999/70/CE do Conselho da União Europeia: No que diz respeito 

às condições de emprego, não poderão os trabalhadores contratados a 

termo receber tratamento menos favorável do que os trabalhadores 

permanentes numa situação comparável pelo simples motivo de os 

primeiros terem um contrato ou uma relação laboral a termo [...]. O SPRA 

não desistirá desta luta, porque, para além de fazer sentido, uma vez que 

a formação base e a experiência são as mesmas, é uma realidade em 

vários países da Europa e, inclusivamente, já o foi nos Açores. Os docentes 

contratados não podem ser discriminados! Já lhes basta serem 

precários!... 

 

4 - Os requisitos necessários, em nosso entendimento, para que o docente 

contratado a termo resolutivo passe a ser remunerado pelo índice 188 

devem cingir-se única e exclusivamente ao número de dias de serviço 

efetivamente prestado, nos termos da Lei, com avaliação positiva.  

 

Artigo 86.º  

Remuneração de outras funções educativas 

 

O SPRA considera que, neste contexto, deve ser tomado como referencial 
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o índice pelo qual são pagas as gratificações dos docentes que exercem 

funções nos órgãos de administração e gestão das unidades orgânicas.  

 

Artigo 88.º 

Remuneração por trabalho extraordinário 

 

O SPRA considera da maior justiça que as horas de serviço docente 

suplementar sejam compensadas por um acréscimo de 25% e de 50% na 

respetiva retribuição, conforme se trate da 1.ª hora ou das subsequentes.    

 

 

CAPÍTULO XII 

Mobilidade e distribuição de serviço 

 

Artigo 112.º 

 

Distribuição de serviço de apoio educativo e substituição 

 

Deverá ficar expresso no articulado, de forma clara, a criação da bolsa de 

substituição da Educação Pré-Escolar. 

 

Para que o preconizado no ponto 4 deste artigo se concretize, há que 

dotar adequadamente as Unidades Orgânicas dos recursos humanos 

necessários.  

 

 

CAPÍTULO XIV 

Condições de trabalho 

 

Artigo 117.º 

Duração semanal 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………... 

2. ………………………………………………………………………………………………………… 
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3. No horário de trabalho do docente são obrigatoriamente registadas 

as horas semanais de serviço, com exceção da participação em reuniões e 

da componente não letiva destinada a trabalho individual, que será de 

nove horas para a Educação Pré-Escolar, restantes níveis de ensino e 

grupos de docência. 

 

4. - (Renumerado) A duração semanal global de serviço prestado ao 

nível do estabelecimento, registado no horário do docente, com exceção 

do tempo destinado a reuniões, é igual ao número de horas da 

componente letiva em início de carreira, acrescida de quatro segmentos 

de quarenta e cinco minutos, dois dos quais destinados a atividades com 

alunos. 

 

 

Artigo 118.º 

Componente letiva 

 

1 - ...…………………………………………………………………………………………………………… 

2 - (Renumerado) A componente letiva dos docentes da Educação Pré-

Escolar, dos restantes níveis de ensino e grupos de docência é de vinte e 

duas horas. 

3 - (Renumerado) Para efeitos do cômputo da componente letiva, prevista 

nos números anteriores, considera-se como hora letiva o tempo de aula 

que não exceda cinquenta minutos. 

 

4 - (Renumerado) Cada aula pode ser constituída por um tempo letivo de 

duração não inferior a quarenta e cinco minutos, ou por dois tempos que, 

no seu conjunto, não ultrapassem cem minutos. 

 

 

Artigo 121.º 

Componente não letiva 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………...... 
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2. ………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………… 

5.  

- b) Continuamos a não poder aceitar, apesar de, para contornar o nosso 

argumento, ter sido retirada a expressão "a gestão da aula". O "controlo 

disciplinar dos alunos" não pode, de igual modo, ser dissociado da 

atividade letiva, uma vez que é uma vertente intrínseca da aula, quer seja 

exercido pelo docente titular de turma, quer pelo que colabora com ele, 

pelo que só pode ser considerado componente letiva.  

 

 

6. ………………………………………………………………………………………………………. 

7. ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Artigo 122.º 

Atividades educativas de substituição 

 

5- Revogar, pois colide com o estipulado no ponto 6 do artigo 121.º. 

 

Artigo 124.º 

Redução da componente letiva 

 

1.  A componente letiva de trabalho semanal a que estão obrigados os 

docentes é sucessivamente reduzida, nos termos seguintes: 

a) De duas horas logo que os docentes atinjam 45 anos de idade e 10 

anos de serviço; 

b) De mais duas horas logo que os docentes atinjam 50 anos de idade 

e 15 anos de serviço; 

c) De mais duas horas logo que os docentes atinjam 55 anos de idade 

e 20 anos de serviço; 

d) De mais duas horas logo que os docentes atinjam 60 anos de idade 

e 25 anos de serviço; 
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e) Independentemente de qualquer outro requisito, os docentes com 

30 anos de serviço devem beneficiar de 8 horas de redução da 

componente letiva. 

2.  - (Revogar) 

3. - (Passa a 2) 

4. - (Passa a 3) 

5. - (Passa a 4) 

 

Artigo 125.º 

Docentes com horário acrescido 

 

Considerando que os pressupostos que estão na base da atribuição da 

redução da componente letiva por idade e tempo de serviço são o 

desgaste físico e psicológico inerente ao exercício da profissão, 

reconhecido, aliás, e muito bem, na presente proposta de revisão do ECD 

na RAA, o SPRA não aceita que esta redução possa ser convertida em 

horário acrescido. Para não falar da clara e inaceitável desvalorização do 

trabalho que este mecanismo consubstancia.   

 

 

Artigo 135.º 

Serviço docente noturno 

 

Entendemos que deverá ser considerado serviço noturno todo aquele que 

for prestado para além das 19 horas, consentaneamente com o 

funcionamento das escolas e atendendo ao que se determina no ponto 3 

do artigo 31.º do Regime de Gestão Administrativa e Pedagógica dos 

Alunos, aprovado pela Portaria n.º 75/2014, de 18 de Novembro. O SPRA 

considera, portanto, que o serviço noturno deve ter o mesmo 

enquadramento horário para alunos e professores. 
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CAPÍTULO XV 

 

Férias, faltas e licenças 

 

Artigo 138.º 

Direito a férias 

 

Este sindicato regista com satisfação que se tenha uniformizado a 

contagem do tempo de serviço docente, para todos os efeitos, por ano 

escolar. 

O SPRA qualifica de inaceitável o retrocesso que a Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas encerra nesta matéria, pelo que considera que os 

Açores podem e devem marcar a diferença, consagrando, neste estatuto, 

uma duração do período de férias mais favorável, por isso propõe a 

seguinte redação para este artigo:  

1 - O período anual de férias tem, em função da idade do docente, a 

seguinte duração: 

a) 25 dias úteis até o docente completar 39 anos de idade; 

b) 26 dias úteis até o docente completar 49 anos de idade; 

c) 27 dias úteis até o docente completar 59 anos de idade; 

d) 28 dias úteis a partir dos 59 anos de idade. 

 

2 - A idade relevante para efeitos de aplicação do número anterior é 

aquela que o docente completar até 31 de dezembro do ano em que as 

férias se vencem. 

 

3 - Ao período de férias previsto no n.º 1 acresce um dia útil de férias por 

cada 10 anos de serviço efetivamente prestado. 
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4- Considerando o que o SPRA propõe nos números 1, 2 e 3 deste artigo, 

substituir pelo teor do ponto 2 da proposta, alterando, no entanto, o 

coeficiente de 0,733 para 0,833. 

 

5- Anterior ponto 3 deste artigo do estatuto em vigor. 

 

Artigo 139.º 

Período de férias  

 

Atendendo a que o Estatuto da Carreira Docente prevê a existência de 

interrupções da atividade docente no Natal, no Carnaval e na Páscoa, não 

é aceitável que os docentes impedidos, por motivos não imputáveis a 

estes (e.g. trabalho, doença, parentalidade), de gozarem as férias a que 

têm direito entre o termo de um ano letivo e o início do seguinte só as 

possam gozar nos períodos de interrupção.  

 

 

Artigo 145.º 

Faltas 

4- […] 

b) O SPRA considera que é obrigação do Conselho Executivo garantir a 

substituição do docente, pelo que as escolas devem estar dotadas dos 

meios necessários a esse procedimento. 

 

 

Artigo 147.º 

Faltas justificadas 

 

1- O SPRA considera que as limitações ao usufruto do Estatuto do 

Trabalhador-Estudante constantes do ECD na RAA em vigor, 

lamentavelmente mantidas nesta proposta, são altamente penalizadoras e 
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discriminatórias para a classe docente, ao restringir estas faltas à mera 

"prestação de provas em estabelecimentos de ensino", impedindo, assim, 

ao contrário do que estipula o Código do Trabalho, a dispensa de trabalho 

para frequência de aulas no caso de o horário de trabalho não ter sido 

ajustado. 

 

2 - O SPRA está contra a impossibilidade de o docente faltar ao abrigo do 

Estatuto Trabalhador-Estudante quando acarretar prejuízo para a 

atividade letiva, embora reconheça que a introdução das alíneas a) e b) no 

presente ponto seja uma forma de contornar esta situação, tentando 

conciliar os direitos do docente com os dos alunos. 

 

3- (anterior 4) 

 

4 - (anterior 3) Retirar "sem prejuízo da atividade letiva" ou, pelo menos, 

introduzir as alíneas do número 2 deste artigo. 

 

5 - Para efeitos do presente estatuto, as faltas para assistência a menores, 

em caso de doença ou acidente, abrangem filhos, adotados e enteados 

menores de 16 anos.  

 

6 – Revogar 

 

7 – Revogar 

 

O SPRA considera que, uma vez que os fins-de-semana se encontram 

abrangidos pelo período de tempo referido no ponto 6 deste artigo, não 

se compreende a finalidade da comunicação ao Conselho Executivo da 
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ausência da ilha e respetivo paradeiro do funcionário, a menos que 

integrada na invasão da vida pessoal, privada e familiar do mesmo. Se se 

pretende acautelar os casos em que os funcionários se encontram 

impedidos, por fatores alheios à sua vontade, de se deslocarem para os 

respetivos locais de trabalho, a falta deve ser encarada como qualquer 

outra imprevista não imputável ao funcionário e equiparada a outras, 

como acidentes de viação, cortes de circulação de vias públicas, greve de 

transportes, etc… e que devem ser justificadas com o devido 

comprovativo e sem comunicação prévia à unidade orgânica. 

 

Mais se alerta para o facto de este ponto, no nosso entender, contrariar e, 

porventura, violar alguns Princípios Fundamentais constantes da 

Constituição da República Portuguesa, explicitados no seu artigo 26.º, que 

citamos: “A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, (…) à 

reserva da intimidade da vida privada e familiar e à proteção legal contra 

quaisquer formas de discriminação.” Na realidade, os dados relativos à 

localização do docente, bem como ao seu histórico de movimentações 

fora da ilha de residência, durante os fins-de-semana, dizem respeito à 

vida privada de cada um.  

Pelo acima exposto, o SPRA advoga a revogação dos pontos 6 e 7. 

 

 

Artigo 148.º 

Rastreio das condições de saúde 

 

O SPRA advoga o cumprimento do estipulado neste artigo, por razões 

óbvias. 

 

Artigo 152.º 

Faltas por conta do período de férias 

 

1- Retirar "dois dias úteis por mês" e substituir "7" por "10", dada a 
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especificidade do horário dos docentes, face à LTFP, que permite o 

recurso a este mecanismo legal por 13 dias úteis anualmente. 

Embora o SPRA registe a evolução de um para dois no número de dias que 

o docente poderá faltar por conta do período de férias, da 2.ª para a 3.ª 

versão da proposta de revisão do ECDRAA, a sua reivindicação não foi 

acolhida. 

 

8 - O SPRA considera que se trata de uma limitação desnecessária. 

 

Artigo 154.º 

Licença sem remuneração por um ano por motivo de interesse público 

 

Retirar "por motivo de interesse público". 

Ao introduzir "por motivo de interesse público", está-se a circunscrever o 

recurso a este tipo de licença sem remuneração a esse motivo, o que o 

SPRA não aceita, uma vez que um docente poderá ter razões pessoais e 

familiares imperativas que o obriguem a recorrer a este mecanismo legal e 

estará impedido de o fazer. Nem o argumento dos custos para os cofres 

da Região poderá ser utilizado, atendendo a que eles não existem, pois é o 

próprio docente que, querendo a contagem do correspondente tempo de 

serviço para os efeitos previstos no ponto dois deste artigo, terá de 

manter os respetivos descontos. 

 

 

Artigo 155.º 

Licença sem remuneração de longa duração  

Acrescentar um ponto 7, com a redação do ponto 2 do artigo 154.º. 
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CAPÍTULO XVIII 

Serviço docente em regime de acumulação 

 

Artigo 181.º  

Impedimentos 

 

1. 

........................................................................................................................ 

b)- Retirar. Não é necessário manter, uma vez que os casos já estão 

tipificados nas outras alíneas. 

 

Capítulo XX 

Realização de estágios pedagógicos 

 

O SPRA relembra que não foi favorável à alteração do modelo de estágio 

pedagógico, que proporcionava uma adequada prática pedagógica 

orientada e que, por sinal, veio privar os professores estagiários de 

perceberem a respetiva remuneração, pelo que considera que estes 

devem ser remunerados. Nessa perspetiva, a designação de "alunos", em 

relação aos docentes estagiários, em nosso entendimento, deve ser 

abolida e substituída por professores ou docentes estagiários. 

 

Artigo 199.º 

Competências do orientador cooperante 

 

e)- A avaliação feita pelo orientador cooperante deve ter caráter 

vinculativo. 
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Artigo 200.º 

Gratificação e horário do orientador cooperante 

 

3 - O SPRA advoga a manutenção da redução no quadro legal em vigor.  

 

Capítulo XXIII 

 

Disposições finais 

 

Anexo I 

Índices remuneratórios da carreira docente 

 

Eliminar as colunas relativas ao horário acrescido, pelas razões constantes 

do artigo 125.º desta proposta. 

Por não estar de acordo com a grelha, nomeadamente, no que diz 

respeito aos índices remuneratórios dos docentes em ano probatório, 

onde se lê "89 ou 126", dever-se-á ler "112 ou 151".  

 

Artigo 3.º 

Regime transitório de avaliação do desempenho 

 

2- Por considerarmos que houve um lapso na redação da última parte 

deste ponto, propomos a substituição do que lá consta por: 

"...cuja avaliação do desempenho já tenha sido realizada." 
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Artigo 4.º 

 

Estrutura da Carreira Docente  

 

1- Na transição para novas estruturas de carreira, o SPRA sempre 

defendeu que se respeitasse a contagem integral do tempo de serviço e o 

posicionamento dos docentes nos escalões a que têm direito. Contudo, é 

de aceitar que esta contagem seja feita faseadamente, pelas razões 

anteriormente aduzidas. 

3 - Vide ponto 1 

4- vide ponto 1.    

6- vide ponto 1.  

7- vide ponto 1. 

 

Quanto à proposta de transição de carreira anexa-se, ao presente parecer, 

uma tabela com a proposta do SPRA que garante, a quase todos os 

docentes, a chegada ao topo da carreira com 34 anos de serviço. 

 

Artigo 6.º 

Grupos de educação especial 

 

O SPRA opõe-se à subdivisão do grupo de recrutamento 120, uma vez que 

os docentes deste grupo trabalham competências e não conteúdos e 

metas de aprendizagem. 
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"Artigo 79.º A" 

Avaliação do desempenho dos órgãos executivos 

 

A avaliação do desempenho dos órgãos executivos, na presente proposta, 

apresenta alguns aspetos positivos, dos quais destacamos a avaliação do 

órgão executivo, como equipa, e a sua periodicidade coincidente com o 

mandato. Contudo, a proposta afasta-se de alguns princípios defendidos 

pelo SPRA, nomeadamente, no que diz respeito à ligação da avaliação 

daquele órgão aos resultados escolares dos alunos. Para esta estrutura 

sindical, a avaliação dos conselhos executivos deveria ter por base, na sua 

essência, a execução do Projeto Educativo de Escola e dos Planos Anuais 

de Atividades. Os relatórios inspetivos nas áreas pedagógicas e 

administrativas poderão também ser considerados elementos de 

informação. 

 

 

 

 

Angra do Heroísmo, 19 de agosto de 2015 

A Direção do SPRA 

 



   PROPOSTA DE TRANSIÇÃO DE CARREIRA                                                                                          www.spra.pt 
 
 

     CARREIRA DOCENTE ATUALMENTE EM VIGOR    (DLR  N.º 21/2007/A, DE 30 DE AGOSTO)  
N.º de 

Escalões 
 1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º  

Índices 
Remuneratórios 

 167 188 205 218 235 245 299 340  

Duração dos 
Escalões 

 5 Anos 5 Anos 5 Anos 4 Anos 4 Anos 6 Anos 6 Anos …. 35 Anos 

  

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA CARREIRA DOCENTE - SREC 
 

N.º de 
Escalões 

 1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º  8.º      9.º 10.º  

Índices 
Remuneratórios 

 167 188 205 218 235 245 272 299 340 370  

Duração dos 
Escalões 

 4 Anos 4 Anos 4 Anos 4 Anos 2 Anos 4 Anos 4 Anos  4 Anos  4 Anos ….   34  Anos

 
ESC.  T.S.                     TRANSIÇÃO / EVOLUÇÃO DA CARREIRA DOCENTE - SPRA *            SPRA | SREC 
                        

 
Módulos de 

tempo a 
perfazer pelos 
docentes que 
vão transitar 
para a nova 

carreira 

1.º 3 3 (-1) 3(-1) 3(-1) 4 2 4  4 4 4 … 34 37 

2.º  8 … 3(-1) 3 (-1) 3 (-1) 1(-1) 4 4 4 4 … 34 38 
3.º    12 … … 3 (-1) 3 (-1) 1(-1) 3(-1) 4 4 4 … 34 38 
4.º    16 … … … 3(-1) 1(-1) 3(-1) 3(-1) 4 4 … 34 38 
5.º    19 … … … … 1(-1) 3(-1) 3(-1) 4 4 … 34 37 
6.º    23 … … … … … 3(-1) 3(-1) 3(-1) 2(-2) … 34 39 
7.º    29 … … … … … … … 4 1(-3) … 34 37 
8.º    35 … … … … … … … … NT … 35 35-39 

 
* As reduções operadas na duração dos módulos de tempo de serviço a perfazer pelos docentes que vão transitar para a nova carreira visam 
garantir que o topo da mesma será atingido aos 34 anos de serviço. 
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PARECER DO SDPA À PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.º 58/X, QUE VISA 

ALTERAR O ESTATUTO DA CARREIRA DOCENTE NA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 

 

 

O Sindicato Democrático dos Professores dos Açores (SDPA) vem apresentar à Comissão Permanente dos 

Assuntos Sociais (CPAS) da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRA) o seu parecer 

à proposta de alteração do Estatuto da Carreira Docente na Região Autónoma dos Açores (ECDRAA), 

apresentada pelo Governo Regional dos Açores, referindo-se doravante ao documento apresentado, 

como “proposta”. 

 

O presente parecer encontra-se dividido em três partes: uma primeira em que se faz uma apreciação à 

condução do processo negocial de alteração do ECDRAA, com o fim da sua contextualização; uma 

segunda em que se aprecia na generalidade a proposta; e uma terceira em que se apresentam, na 

especialidade, as contrapropostas deste Sindicato. 

 

 

1. Apreciação do processo negocial 

 

A 30 de setembro de 2009, na sequência da alteração do Estatuto da Carreira Docente definido pelo 

Ministério da Educação com a publicação, nessa mesma data, do Decreto-Lei n.º 207/2009, o SDPA 

exigiu à Secretaria Regional da Educação e Formação (SREF) a abertura de um processo negocial que 

visasse equiparar o topo da carreira docente na RAA ao topo da carreira docente em vigor no Continente. 

 

Contudo, somente a 14 de junho de 2010 foi apresentada a este Sindicato uma proposta de alteração ao 

ECDRAA com o intuito da revisão da carreira. 

 

Após um longo e atribulado processo negocial, marcado por sucessivos adiamentos pela parte da então 

titular da pasta da educação, seguiu-se a audição do SDPA nesta Comissão Permanente, com a 

apresentação da apreciação na generalidade e das contrapropostas deste Sindicato no âmbito da 

especialidade, à proposta de alteração ao ECDRAA então em análise, a 29 de fevereiro de 2012, sem que 

qualquer novo diploma de ECDRAA tenha chegado a ser aprovado. 
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Já na vigência da atual Direção do SDPA, e aquando da apresentação de cumprimentos e exposição das 

linhas orientadoras da ação programática do SDPA, para o quadriénio 2014-2018, ao Presidente do 

Governo Regional dos Açores e ao Secretário Regional da Educação e Cultura, a 20 de agosto de 2014, 

manifestámos a premência em se proceder à revisão do ECDRAA, tendo em vista harmonizar, em 

aproximação à restante Administração Pública do território nacional, a estrutura da carreira dos docentes 

dos Açores e simplificar a operacionalização do processo de avaliação de desempenho docente, entre 

outras matérias. Até porque, em relação à revisão do modelo de avaliação do desempenho docente, uma 

vez que o tempo de serviço para efeitos de progressão está congelado e, consequentemente, 

inviabilizada a conclusão dos períodos avaliativos para efeitos de avaliação dos docentes em carreira, 

estariam melhor reunidas condições para se redefinir o modelo de avaliação do desempenho docente 

vigente. Todavia, e não obstante o SDPA se pronuncie na generalidade e na especialidade relativamente 

ao modelo de avaliação, propomos que o ECDRAA integre exclusivamente os princípios e garantias de 

avaliação docente e a consagração dos seus aspetos regulamentares seja feita em diploma autónomo. 

 

O processo de revisão do ECDRAA iniciou-se a 19 de outubro de 2014, tendo sido marcado por um 

intenso trabalho de estudo, análise, discussão e apresentação de contrapropostas fundamentadas por 

parte do SDPA, realizado num período de tempo relativamente delimitado, que decorreu até 6 de março 

de 2015, data de realização da reunião negocial suplementar, solicitada por este Sindicato. 

 

No decurso do processo negocial, o SDPA chamou recorrentemente a atenção para o facto de a proposta 

de alteração do ECDRAA vir marcar um retrocesso para a classe docente dos Açores, na medida em que 

comporta, simultaneamente, o pior do anterior ECDRAA e o pior da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas (LTFP). Em todos os aspetos em que, por comparação com o anterior ECDRAA, a LTPF é mais 

desfavorável, alteraram-se as normas do Estatuto em aproximação e uniformização com a LTFP. São 

disso exemplo: as normas respeitantes à vinculação (o contrato de trabalho em funções públicas: 

contrato de trabalho por tempo indeterminado / contrato de trabalho a termo resolutivo), a remuneração 

por trabalho suplementar (horas extraordinárias), o direito a férias (22 dias úteis), o regime de faltas 

(com perdas remuneratórias significativas), ou o regime de assistência à família (parentalidade, 

assistência na doença e dispensas). Nos aspetos em que, por comparação com o anterior ECDRAA, este 

era mais desfavorável que a LTFP, mantiveram-se as normas que estavam no Estatuto, sem quaisquer 

aproximações com a LTFP ou, em raros casos, com aproximações mínimas. São disso exemplo: o 

usufruto do estatuto do Trabalhador-Estudante (que está vedado no âmbito da componente letiva), o 

direito às faltas dadas pelos docentes para acompanhamento da situação educativa dos filhos menores 
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(que não pode também ser usufruído no domínio da componente letiva), ou o usufruto de faltas por 

conta do período de férias (no máximo de 7 dias por ano escolar, de acordo com o artigo 152.º do 

ECDRAA), sem qualquer equidade com o determinado na LTPF (que prevê a possibilidade de o 

trabalhador poder faltar até 13 dias por ano, por conta do período de férias, em concordância com o 

estipulado no artigo 135.º). 

 

Por último, mas não menos pertinente, entendemos ser merecedor de reflexão que, chegados ao mês de 

julho de 2015, e percebendo-se que a proposta de revisão do ECDRAA não seria já aprovada a tempo de 

entrar em vigor antes do dealbar do ano escolar 2015/2016, teria sido preferível proporcionar a 

apreciação pública da proposta num período temporal distinto do que foi proporcionado – 21 de julho a 

21 de agosto – coincidente com o período exclusivo no qual os docentes podem usufruir do gozo de 

férias. 

 

 

2. APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE 

 

2.1. Estatuto do Pessoal Docente da Educação Pré-escolar e dos Ensinos Básico e Secundário 

na Região Autónoma dos Açores 

 

2.1.1. Direitos profissionais (art.º 5.º) 

 

Entende o SDPA que na redação da alínea k) que foi introduzida no presente artigo, se deveria enquadrar 

a assistência jurídica aí definida de modo que abrangesse o exercício das funções que aos docentes 

globalmente compete, sem outras restrições. 

 

2.1.2. Deveres profissionais (art.º 16.º) 

 

O SDPA contesta a proposta vertida na alínea k), por considerar que o dever de aceitação de cargos para 

os quais se seja eleito ou designado não decorre do dever do funcionário público – em particular, a 

obrigatoriedade do exercício de cargos para os quais não se candidata –, decorrendo ainda menos do 

dever do desempenho das funções docentes que, no essencial, se prendem com o ato de ensinar. Para 

além disso, entendemos que o desempenho de cargos não poderá ter um carácter obrigatório, por 

chocar com o direito à integridade pessoal. 
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2.1.3. Ajustamento dos quadros (art.º 44.º) 

 

Reiterando anteriores tomadas de posição por parte deste Sindicato, discordamos da redação proposta 

no n.º 2, por entendermos que o recurso sistemático a docentes contratados, por período igual a três 

anos, deveria necessariamente determinar a integração destes docentes em quadro vinculativo.  

 

A este respeito, importa lembrar o compromisso assumido na Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores, pelo grupo parlamentar do PS-Açores (na sessão plenária de 28 de outubro de 2014), quanto 

à definição da limitação do recurso sistemático a docentes contratados e da limitação do número de 

contratações sucessivas, com a consequente integração destes docentes em quadro vinculativo. Neste 

sentido, tanto a nível nacional (que através do Decreto-Lei n.º 83-A/2014, de 23 de maio, pelo n.º 2 do 

artigo 42.º fixa o limite de 5 anos ou 4 renovações, e pelo n.º 11 do mesmo artigo determina a abertura 

de vaga no quadro de zona pedagógica), como em relação à Região Autónoma da Madeira (que através 

do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2015/M, de 10 de julho, pelo n.º 2 do artigo 42.º fixa o limite de 5 

anos, e pelo n.º 12 do mesmo artigo determina a abertura de vaga no quadro de vinculação da Região 

Autónoma da Madeira), foi já produzida legislação suficiente que materializa o compromisso quanto à 

limitação da contratação sucessiva de docentes, sem implicação direta com a definição de necessidades 

permanentes dos respetivos sistemas educativos. 

 

Procurando contribuir para uma melhor definição do que deve entender-se por “necessidades 

permanentes”, foi acrescentado o n.º 3. No entanto, a redação proposta para este número acaba por se 

revelar pouco clarificadora, não sendo para nós percetível como se tornará mensurável, escola a escola, 

determinar as necessidades que visam assegurar as atividades letivas das crianças e alunos que as 

frequentam – a menos que, no presente Estatuto, fosse previsto ser concedida aos sindicatos a 

possibilidade de participar no levantamento das necessidades permanentes das escolas. 

 

Relativamente à redação proposta no n.º 4, este Sindicato discorda veementemente do facto de para 

efeitos da definição das necessidades permanentes das escolas do sistema educativo regional não serem 

consideradas as necessidades resultantes de redução da componente letiva dos docentes. 
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2.1.4. Período probatório e acompanhamento dos docentes contratados a termo resolutivo 

(art.º 47.º) 

 

O SDPA discorda da consideração de que aos docentes em período probatório que obtenham a menção 

qualitativa de Regular tenham que repetir o período probatório ou, quando obtida pela segunda vez, 

determine a cessação do contrato, na consideração de que a menção qualitativa de Regular corresponde 

a uma avaliação positiva, e não negativa. 

 

2.1.5. Professor orientador do período probatório e professor acompanhante (art.º 49.º) 

 

Entende o SDPA que o reconhecimento do tempo necessário a despender para a realização do trabalho 

de exigência superior que é requerido aos docentes no desempenho das funções de professor orientador 

do período probatório e de professor acompanhante, e procurando acautelar-se a dignificação que o seu 

exercício merece, deverá considerar-se a atribuição de um montante remuneratório maior. 

 

2.1.6. Conteúdo funcional (art.º 59.º) 

 

O SDPA rejeita a inclusão da coordenação da formação contínua no conteúdo funcional dos docentes, 

entendendo este Sindicato que esta deve ser entendida como uma função da competência da escola, 

eventualmente do órgão executivo, mas não dos docentes individualmente. 

 

2.1.7. Funções específicas dos professores de apoio educativo (art.º 60.º) 

 

O SDPA tem vindo a chamar a atenção para o procedimento errado que encerra a prática de os 

professores de apoio educativo substituírem os docentes nas suas faltas e impedimentos, pois este tem 

sido um dos principais fatores do menor sucesso que, em muitos casos, tem caracterizado o apoio 

educativo, por não se assegurar, com carácter contínuo e sistemático, a lecionação das aulas de apoio 

aos alunos que dele necessitam, por virtude de, frequentemente, os docentes com aulas de apoio 

atribuídas, deixarem de lecionar as aulas que têm programadas, a fim de substituírem os docentes que 

estão a faltar. Neste âmbito, propõe o SDPA que os professores de apoio fiquem exclusivamente adstritos 

à lecionação das aulas de apoio. 
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2.1.8. Avaliação docente (capítulo VIII) 

 

Entende o SDPA que tendo, em outubro de 2014, sido constituído um grupo de trabalho para 

implementar o estudo da avaliação docente, e sendo, ainda durante o processo de revisão do ECDRAA, 

conhecidas as apreciações e os resultados desta iniciativa, os dados então revelados não foram 

suficientemente tidos em conta na elaboração das propostas da Secretaria Regional da Educação e 

Cultura no respeitante à avaliação do desempenho docente – até porque, algumas das matérias 

evidenciadas pelo estudo levado a cabo pelo grupo de trabalho, quanto à avaliação docente, estão em 

contradição com as alterações vertidas na proposta em apreciação. 

 

Sendo, na proposta em análise, perspetivada a elaboração de um decreto regulamentar regional que 

regulamente aspetos concretos e determine especificamente os termos da implementação da avaliação 

do desempenho docente – e em nosso entender bem – considera o SDPA que no Estatuto deveriam ser 

contemplados essencialmente os princípios e garantias relevantes, referentes ao processo da avaliação 

do desempenho docente – simplificando o capítulo da avaliação do desempenho docente –, devendo toda 

a regulamentação e operacionalização respeitante à implementação do processo de avaliação docente ser 

considerada no referido decreto regulamentar. 

 

2.1.9. Intervenientes no processo de avaliação (art.º 69.º) 

 

Questiona o SDPA em que condições e com que meios o coordenador de departamento ou o docente 

com competência delegada para acompanhamento dos docentes que obtêm avaliação negativa, poderão, 

durante o período em que se realiza a avaliação intercalar, desenvolver o trabalho previsto no n.º 9 do 

artigo 78.º do presente Estatuto, de forma articulada e em estreita colaboração com aqueles docentes, 

em resultado da revogação dos n.os 9 e 10 do presente artigo do Estatuto, que estipulavam a não 

distribuição de tarefas no âmbito da respetiva componente não letiva de estabelecimento, e a redução de 

duas horas (uma na componente letiva e uma na componente não letiva semanal, por cada dez docentes 

ou fração a avaliar) aos coordenadores de departamento curricular. 

 

2.1.10. Comissão Coordenadora da avaliação (art.º 70.º) 

 

É com a maior apreensão que o SDPA verifica terem sido supridas competências relevantes que no 

anterior Estatuto estavam reservadas à comissão coordenadora da avaliação, nomeadamente da garantia 
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do rigor do sistema de avaliação, através da emissão de diretivas para a sua aplicação e da validação ou 

confirmação dos dados constantes das fichas de avaliação, a par da realização da avaliação do 

desempenho nos casos de impedimento ou ausência de avaliador – competência, aliás, que é mantida no 

âmbito do regime transitório de avaliação do desempenho, constante da presente proposta – ou na 

proposição de medidas de acompanhamento e correção do desempenho insuficiente, e a atribuição da 

classificação final de desempenho, por se desvirtuar as competências que à comissão estavam adstritas. 

De acordo com as alterações apresentadas na proposta, são reforçadas as competências, a nível da 

avaliação do desempenho docente, atribuídas ao órgão executivo, podendo mesmo percecionar-se a 

duplicação de funções, por virtude de o órgão executivo ser interveniente no processo – participando na 

avaliação das áreas selecionadas – e na atribuição da avaliação final. 

 

Por outro lado, o SDPA questiona a pertinência de a comissão coordenadora da avaliação ter por 

competência a apresentação de sugestões com o objetivo de promover a transparência e a simplificação 

dos procedimentos, pois entende este Sindicato que precisamente essa deverá ser uma garantia da 

competência da Secretaria Regional da Educação e Cultura: assegurar que o processo de avaliação do 

desempenho docente se pauta por critérios de uniformidade no âmbito das escolas do sistema educativo 

regional, assumindo igual carácter de transparência e simplificação em todas as escolas. 

 

Quanto à ideia de a comissão coordenadora da avaliação ter por incumbência propor docentes a quem 

poderá ser atribuída a menção superior a Bom, entende o SDPA ser esta uma proposta inteiramente 

descabida e despropositada – que choca até com o direito à integridade pessoal de cada indivíduo –, pois 

cada docente será certamente capaz de avaliar quando é chegado o momento oportuno e adequado para 

se propor a uma tal avaliação, sem necessitar que outros por si o façam. 

 

2.1.11. Processo de avaliação (art.º 71.º) 

 

Aceitando embora que os docentes procedam à identificação de áreas de interesse, o SDPA rejeita por 

inteiro que, no seu processo de avaliação do desempenho, os docentes tenham que identificar áreas de 

melhoria a desenvolver no escalão ou período avaliativo seguinte, na medida em que isso pressuporia 

que os docentes obtiveram um desempenho inferior em alguma área ou domínio, no qual têm que fazer 

melhorias. 

 

Discorda o SDPA da possibilidade de os docentes que se candidatam às menções superiores a Bom 

poderem exceder o número de páginas do relatório que elaboram, sendo deixado indeterminado o 
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número de páginas do relatório destes docentes. Entendemos nós que o relatório de avaliação deve ter o 

mesmo número de páginas para todos os docentes, no respeito pela equidade do processo de avaliação 

entre todos. 

 

Do mesmo modo, este Sindicato rejeita a proposta de aos docentes que, durante o período avaliativo 

lecionaram em mais do que uma escola – em muitos casos por razões que lhes são inteiramente 

exógenas –, ser exigido que o relatório de autoavaliação seja acompanhado de um portfolio com um 

determinado número de evidências – que não estão definidas – que terão a hipotética intenção de 

espelhar o trabalho realizado no período em avaliação. Tal hipotético acervo documental, não é mais do 

que um acréscimo de trabalho burocrático – em relação ao qual se poderá sempre questionar a 

autenticidade –, que pouco provará acerca do trabalho realizado por esses docentes, colocando-os além 

disso numa situação de discriminação e de desigualmente, por comparação com aqueles que lecionaram 

numa mesma escola. Entende o SDPA que o processo de avaliação deve ser similar e uniforme para 

todos os docentes – independentemente de terem lecionado numa mesma escola ou em várias escolas –, 

assim como para aqueles que se candidatam às menções superiores a Bom. 

 

2.1.12. Sistema de avaliação (art.º 76.º) 

 

O SDPA expressa a sua manifesta discordância quanto à previsão da defesa, em sessão pública na 

escola, do relatório e das evidências do trabalho desenvolvido pelos docentes candidatos à menção de 

Excelente, perante uma comissão constituída para o efeito. A assunção desta posição por este Sindicato 

decorre, desde logo e acima de tudo, por se assemelhar a uma sessão típica de defesa de dissertação – 

quando não é o caso –, e por se revelar desproporcionado e despropositado no âmbito da avaliação do 

desempenho dos docentes da educação para a infância e dos ensinos básico e secundário. 

 

Concordando embora o SDPA que exista uma relação direta e causal em a assiduidade e a avaliação do 

desempenho, questiona este Sindicato em que termos, face à indefinição da proposta, se processa esta 

relevância da assiduidade para efeitos da avaliação do desempenho. 

 

2.1.13. Efeitos da avaliação (art.º 78.º) 

 

Não estando definida a existência da entidade que poderá assegurar a possibilidade de frequência da 

formação que permita aos docentes suprir as dificuldades detetadas na decorrência do processo de 

avaliação, entende o SDPA que a Secretaria Regional da Educação e Cultura, através da Direção Regional 
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da Educação, deveria assumir a responsabilidade de proporcionar aos docentes a formação adequada 

com vista à supressão das dificuldades em causa. 

 

Discorda este Sindicato da determinação de que os docentes integrados na carreira, a quem tenha sido 

atribuída, pela primeira vez, a menção qualitativa de Regular, tenham de realizar uma avaliação 

intercalar, na consideração de que a menção de Regular corresponde a uma avaliação positiva, 

contestando nós que para a Secretaria Regional da Educação e Cultura a avaliação aceitável e entendida 

como adequado seja a menção qualitativa mínima de Bom. 

 

2.1.14. Avaliação do desempenho dos órgãos executivos (art.º 79.º - A) 

 

O SDPA manifesta sérias reservas quanto à introdução de critérios distintos – por comparação com os 

restantes docentes –, na avaliação dos membros dos órgãos executivos, nomeadamente pela 

consideração da qualidade das aprendizagens e melhoria de resultados. 

 

Discorda este Sindicato da previsão de contratualização ou negociação de competências e em particular 

de metas a alcançar, por virtude de o cumprimento destas metas não depender, única e exclusivamente, 

da ação dos membros dos órgãos executivos, e depender de terceiros. 

 

Ademais, não nos parece apropriado o carácter de negócio ou de compensação decorrente de 

determinados resultados, desde logo pelo clima de pressão criado sobre os docentes – e que poderá 

levar à melhoria artificial das avaliações dos alunos –, mas também, por virtude da vertente perversa que 

este modelo de compensação, na forma de crédito horário, contém, por virtude de se beneficiar as 

escolas com melhores resultados (que provavelmente não necessitariam deste reforço), deixando-se de 

apoiar escolas que provavelmente mais careceriam deste reforço horário, com vista a melhorarem os 

resultados dos seus alunos. 

 

2.1.15. Prémios de desempenho (art.º 89.º) 

 

Entende o SDPA que o prémio definido no âmbito da avaliação do desempenho docente é pouco 

significativo e dignificante, pois para que o mesmo possa ser atribuído, o docente terá de obter o 

desempenho de Excelente durante um período avaliativo – correspondente a 4 anos, ou seja, 48 meses 

de excelente exercício da profissão –, sendo o prémio de montante equivalente a somente uma vez do 

valor mensal da retribuição a que o docente tenha direito. 



 
 

R. Arcanjo Lar, 7, RC Poente  |  9500-162 Ponta Delgada 

Apartado 1627  |  9501-162 Ponta Delgada 
T. 296 302 180  |  F. 296 302 189  |  EM. sede@sdpa.pt  

       
                                                                     

 

10 

 

2.1.16. Distribuição de serviço de apoio educativo e substituição (art.º 112.º) 

 

Na sequência do expresso relativamente à alínea c) do n.º1 do artigo 60.º, entende este Sindicato que 

deverá ser imperioso acautelar que a gestão da lecionação das aulas de substituição não afete a efetiva 

lecionação as aulas de apoio educativo. Por conseguinte, propõe o SDPA que seja tido por referência o 

determinado na alínea a) do n.º 10 do artigo 36.º da Portaria n.º 75/2014, de 18 de novembro (RGAPA) 

que, relativamente ao limite máximo de recursos humanos a disponibilizar para a execução do modelo de 

apoio educativo, determina que no 1.º ciclo do ensino básico é concedido um docente por unidade 

orgânica, acrescido de mais um docente por cada 150 alunos inscritos no ensino regular, ou por fração 

igual ou superior a cem. 

 

2.1.17. Componente letiva (art.º 118.º) 

 

Defende o SDPA que se deverá manter a consideração de que uma hora letiva corresponde ao tempo de 

aula que não exceda cinquenta minutos, e que cada aula pode ser constituída por um tempo letivo de 

duração não inferior a quarenta e cinco minutos, ou por dois tempos que, no seu conjunto, não 

ultrapassem cento e dez minutos, questionando este Sindicato em que é que a precisão a nível destas 

definições poderá prejudicar o bom funcionamento do sistema educativo regional e das escolas. 

 

Ademais, propõe o SDPA que o desenho curricular e a mancha horária do 1.º ciclo do ensino básico 

tenha em consideração as alterações que vierem a decorrer da implementação da lecionação das 

disciplinas de Inglês e Expressões Artísticas e Físico-Motoras aos alunos deste grau de ensino – já 

aprovadas para o território continental pelo Decreto-Lei n.º 176/2014, de 12 de dezembro –, devendo 

prever-se a redefinição das disciplinas e tempo letivo que ficam exclusivamente sob a responsabilidade 

do docente titular. Entende ainda este Sindicato que se deverá ter em consideração as opiniões e 

sugestões expressas no estudo realizado pelo grupo de trabalho, respeitante ao desenho curricular 

regional – e concretamente do 1.º ciclo do ensino básico –, e nomeadamente quanto à lecionação da 

disciplina de Expressão Físico-Motora, tendo predominado a opinião de que a sua lecionação deveria ser 

assegurada por um docente de Educação Física. 

 

O SDPA defende ainda que aos docentes que desempenhem funções num grupo que não o de 

recrutamento subjacente à sua colocação seja aplicável o horário de trabalho do grupo no qual lecionam. 
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2.1.18. Componente não letiva (art.º 121.º) 

 

Em primeiro lugar, o SDPA questiona em que estudos ou experiências de âmbito pedagógico se 

basearam os autores da proposta na construção da ideia de que a manutenção da disciplina em sala de 

aula e o controlo disciplinar dos alunos deveria passar pelo trabalho colaborativo de mais um docente, 

em sala de aula, em auxílio ao docente titular de turma. Entende este Sindicato que a previsão da 

necessidade de um docente suplementar, em contexto de sala de aula, com a missão de colaborar com o 

docente titular de turma ou disciplina no controlo disciplinar dos alunos, comporta incongruências 

múltiplas que importa evidenciar. Trata-se, desde logo, de uma conceção de escola e de processo 

educativo, em que a indisciplina em sala de aula é a constante que prevalece e com que tem de se 

conviver, e em que o controlo da disciplina é um exercício que forçosamente terá de ser imposto, aula a 

aula, mantendo necessariamente os alunos indisciplinados em contexto de sala de aula, e recorrendo-se 

ao reforço da disciplina, por via do reforço de recursos humanos. Trata-se, também, de admitir que o 

docente titular de turma ou disciplina, sendo embora, e eventualmente, competente a nível da condução 

da aula e da lecionação dos conteúdos programáticos, não é suficientemente capaz – e por isso necessita 

do apoio de outro docente – no cumprimento da competência da manutenção da ordem e da disciplina 

em sala de aula. Ademais, importa ainda considerar que a permanência de dois docentes, em simultâneo, 

na sala de aula, com funções e componentes de trabalho díspares – um em componente letiva a lecionar 

uma aula, outro em componente não letiva no exercício do controlo disciplinar –, coloca-os em situação 

diferenciada, subalternizados um em relação ao outro – até mesmo perante os alunos, pois enquanto um 

demonstra a sua competência na lecionação de uma aula, ao outro são-lhe exigidas, exclusivamente, 

competências similares às que são adstritas às forças de manutenção da ordem e segurança públicas –, 

colocando-se simultânea e cumulativamente a questão da gestão da autoridade, entre um e outro 

docentes, em contexto de sala de aula, fator potenciador de eventuais desentendimentos ou mal 

entendidos. 

 

De acordo com o que nos é possível percecionar é evidente a contradição patente no respeitante ao 

proposto nos n.os 6 e 7, uma vez que, se no n.º 6 se estabelece que o tempo atribuído à componente 

não letiva de estabelecimento sem alunos é gerido pelo docente, sem a obrigatoriedade de permanência 

na escola, logo no n.º 7 se determina a possibilidade de realização de um conjunto lato de tarefas (no 

âmbito da componente não letiva de trabalho, sem alunos, a nível do estabelecimento), nomeadamente a 

realização de um conjunto de outras atividades que se mostrem necessárias ao funcionamento da 

unidade orgânica, podendo neste âmbito ser contemplado tudo o que, em nome do bom funcionamento 

da unidade orgânica, se puder imaginar propor. 
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2.1.19. Atividades educativas de substituição (art.º 122.º) 

 

Entende o SDPA que as atividades educativas de substituição devem deixar de ser consideradas no 

âmbito da componente não letiva, pois a sua não consideração na componente letiva tem contribuído 

para a não valorização e dignificação do trabalho que se desenvolve com os alunos em sala de aula neste 

contexto, acabando genericamente por se converter em algo que tem mais a ver com o entretenimento 

de alunos durante um determinado período de tempo, do que verdadeiramente com a aprendizagem de 

que deveriam usufruir. Considera ainda este Sindicato que no 3.º ciclo do ensino básico e sobretudo no 

ensino secundário não faz qualquer sentido a manutenção de atividades educativas de substituição.  

 

Por conseguinte, propomos que as atividades educativas de substituição devam passar a ser 

consideradas exclusivamente no âmbito da componente letiva, e que na maioria das turmas do 3.º ciclo 

do ensino básico e na generalidade das turmas do ensino secundário se acabe com as atividades 

educativas de substituição. 

 

2.1.20. Redução da componente letiva (art.º 124.º) 

 

Recordando que o ECDRAA já contempla a redução da componente letiva por idade e tempo de serviço 

para os docentes da educação para a infância e do 1.º ciclo do ensino básico e que não se justifica, face 

ao adiamento da idade de reforma, que estes docentes só possam usufruir desta redução a partir dos 60 

anos de idade, defendemos a igualdade do usufruto das reduções da componente letiva por idade ou 

tempo de serviço para todos os ciclos e níveis de ensino, propondo (para que não haja prejuízo com a 

monodocência) a existência de três opções de usufruto da mesma: parcial ao longo da carreira; 

aglutinada em anos completos de redução, a usufruir ao longo da carreira; aglutinada em anos 

completos de redução, a usufruir nos anos terminais da carreira. 

 

Para o SDPA, devem ainda ser revistos os prazos a partir dos quais um docente passa a usufruir da 

redução letiva, antecipando-se os mesmos para os 40 anos de idade e 15 anos de serviço docente, tendo 

em conta a premência de garantir a necessário vitalidade física e mental dos docentes, imprescindível ao 

bom exercício da atividade docente, sob pena de se comprometer a qualidade do ensino ministrado e de 

o esforço implementado no combate ao insucesso escolar se revelar pouco eficaz, sendo necessário criar 

as condições adequadas – também para os docentes – na perseguição do desiderato de que a promoção 

do sucesso escolar se concretize. 
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2.1.21. Serviço docente noturno (art.º 135.º) 

 

Face à aplicação da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) e do Código do Trabalho (CT) a 

todos os docentes, e no reconhecimento de que o horário de trabalho do pessoal docente assume um 

carácter distinto do de outras profissões da Administração Pública, torna-se necessária a redefinição do 

horário noturno, sob pena da diferente valorização das horas de trabalho dos docentes que trabalham 

após as 19 horas, diferenciando aquilo que é trabalho igual. É absolutamente discriminatório que um 

docente que leciona a uma turma do ensino recorrente após as 22 horas tenha essa componente de 

trabalho majorada em 50% para efeitos de distribuição de serviço, e que um docente que lecione a uma 

mesma turma deste regime entre as 19 e as 22 horas não tenha qualquer majoração. 

 

Para o SDPA, esta é uma questão fulcral que tem grandes implicações na empregabilidade docente, uma 

vez que está intimamente relacionada com a distribuição de serviço e horários de trabalho. 

 

2.1.22. Direito a férias (art.º 138.º) 

 

Atendendo à limitação do número de dias de férias, por virtude da aplicação da LTFP a todos os 

docentes, propõe este Sindicato que se alargue o usufruto de férias adicionais, contemplando-se outras 

para além das situações previstas, nomeadamente que abranjam os docentes que são corretores de 

exames e provas finais de âmbito nacional, os docentes formadores, a par da consideração da avaliação 

do desempenho obtida, da idade e do número de anos de serviço. 

 

2.1.23. Faltas e ausências justificadas (art.º 147.º) 

 

Muito embora tenha sido acrescentada redação complementar no respeitante à possibilidade de os 

docentes poderem faltar ao abrigo do estatuto do trabalhador-estudante, entende o SDPA que, no 

essencial, se mantêm os constrangimentos relativamente ao usufruto de tal estatuto, por virtude de os 

docentes não poderem usufruir do mesmo no âmbito da componente letiva. Assim, persistimos na 

rejeição liminar de que se mantenha a restrição de um Trabalhador-Estudante poder faltar à sua 

componente letiva no dia em que presta provas do seu curso, e no dia antecedente a esse, o que viola a 

LTFP. 
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Similarmente, rejeitamos a não salvaguarda do direito à ausência dos docentes, em período de atividade 

letiva, para acompanhamento da situação educativa de menor a seu cargo. A faculdade de um docente 

faltar, por 4 horas em cada trimestre, para se inteirar da situação escolar de um filho menor, não pode 

ser limitada à sua componente não letiva, uma vez que perverte o disposto na LTFP. Ademais, tal 

restrição contraria as recentes intenções de responsabilização dos encarregados de educação no 

processo educativo dos seus educandos, introduzidas no Estatuto do Aluno dos Ensinos Básico e 

Secundário, na RAA. 

 

2.1.24. Faltas por conta do período de férias (art.º 152.º) 

 

Atendendo a que o pessoal docente somente pode usufruir do direito a férias entre o final do mês de 

julho e o início do mês de setembro, propõe o SDPA que o usufruto de faltas por conta do período de 

férias ocorra em equidade com a LTFP, considerando-se 13 dias de faltas por ano. 

 

2.1.25. Concessão de licença sabática (art.º 159.º) 

 

Discorda o SDPA da alteração proposta quanto à possibilidade de concessão de licenças sabáticas, 

nomeadamente pela eventualidade, afirmativa ou negativa, que a expressão “podem ser concedidas” 

encerra, ficando aberta a possibilidade de não serem concedidas quaisquer licenças sabáticas. Do mesmo 

modo que contestamos que, ao membro do Governo Regional competente em matéria de Educação, não 

possa ser conferida a faculdade de aumentar o número de licenças sabáticas a atribuir, tendo em conta 

as disponibilidades e as necessidades do sistema educativo. 

 

2.1.26. Aplicação de sanções aos contratados a termo resolutivo (art.º 194.º) 

 

O SDPA discorda da alteração introduzida quanto à sanção a aplicar aos docentes contratados, por 

virtude de se configurar como uma sanção dupla – aplicando-se uma sanção sobre sanção –, o que se 

revela como ilegal e imoral. Ademais, entende o SDPA, que o impedimento da celebração de novo 

contrato por um período de três anos se assume como uma penalização que se prolonga por um período 

de tempo demasiadamente excessivo. 
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2.1.27. Gratificação do orientador cooperante (art.º 200.º) 

 

O SDPA rejeita que o orientador cooperante não usufrua de redução da sua componente letiva semanal 

nem da gratificação atualmente prevista (com a ressalva da equidade de usufruto para os docentes do 

ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico). Para além de o exercício da função de orientador 

cooperante se constituir como uma tarefa específica de orientação e avaliação, a orientação de estágio é 

muito exigente sob o ponto de vista profissional, requerendo acrescido trabalho de investigação e a 

realização de inúmeras reuniões de preparação da atividade de cada estagiário, bem como da sua 

avaliação, pelo que deve ser especialmente gratificada e acompanhada de redução da componente letiva 

de forma proporcional ao acréscimo exigido na componente não letiva do orientador. O termo das 

gratificações e reduções traduz-se como uma medida injusta, iníqua e meramente economicista, não 

compensando, como é de direito, o acréscimo de trabalho dos orientadores, o que poderá por em causa 

a realização de estágios pedagógicos na RAA, prejudicando a formação inicial daqueles que pretendem 

terminar a aquisição da sua habilitação profissional na docência nesta Região Autónoma. 

 

2.1.28. Apoio às ações de formação (art.º 243.º) 

 

O SDPA contesta veementemente o cenário de supressão do apoio à formação contínua dos docentes, 

que se configura num manifesto desinvestimento da tutela educativa na garantia da melhoria da 

qualidade do sistema educativo regional e do desempenho dos docentes que exercem nas escolas dos 

Açores. Similarmente, é com alguma apreensão que este Sindicato constata serem atribuídas às escolas 

maiores responsabilidades no processo de formação contínua dos docentes, sem que isso implique a 

transferência para as mesmas dos meios necessários à viabilização da formação docente específica e de 

qualidade. 

 

2.1.29. Contagem do tempo de serviço (art.º 247.º) 

 

Propõe o SDPA que, em similitude com o disposto no artigo 103.º do Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de 

fevereiro – que procede à alteração do Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos 

Professores dos Ensinos Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril, 

alterado pelos Decretos-Leis n.os 105/97, de 29 de abril, 1/98, de 2 de janeiro, 35/2003, de 27 de 

fevereiro, 121/2005, de 26 de julho, 229/2005, de 29 de dezembro, 224/2006, de 13 de novembro, 

15/2007, de 19 de janeiro, 35/2007, de 15 de fevereiro, 270/2009, de 30 de setembro, e 75/2010, de 23 
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de junho –, melhor se especifiquem as situações de ausências equiparadas a prestação efetiva de 

serviço. 

 

Propõe-se igualmente que seja contemplada a contabilização do tempo de serviço docente, para efeitos 

de concurso, prestado pelos(as) educadores(as) de infância em ATL’s – em resposta à resolução já 

aprovada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, nesse sentido. 

 

 

2.2. Estatuto da Carreira Docente na Região Autónoma dos Açores 

 

2.2.1. Definição de conceitos (art.º 2.º) 

 

Em concordância com a terminologia prevalecente no âmbito da Internacional da Educação passou a 

usar-se preferencialmente o conceito “Educação para a Infância” em detrimento do termo “Educação pré-

escolar”, por precisamente não se tratar de uma etapa que antecede a frequência da escola, mas de uma 

etapa que é a do desenvolvimento educacional da infância. 

 

Entendemos que o conceito «Grupo de recrutamento» não deve conter a denominação «Subgrupo», até 

porque esta está definida numa alínea própria – a alínea f) –, resultando numa redundância.  

 

2.2.2. Regime transitório de avaliação do desempenho (art.º 3.º) 

 

O SDPA discordância da fixação de um regime transitório de avaliação do desempenho docente face à 

manutenção do congelamento das progressões e não valorização das remunerações para os 

trabalhadores da Administração Pública. Sem prejuízo da posição aqui assumida por este Sindicato, 

propomos que, na eventualidade de se vir a concretizar a realização da avaliação do desempenho 

docente, em concordância com o regime transitório aqui proposto, seja contemplada a possibilidade de 

os docentes, a quem seja atribuída a menção de Insuficiente, poderem proceder à correção do relatório 

de autoavaliação. 

 

2.2.3. Transição de carreira (art.º 4.º) 

 

Aquando da implementação da carreira docente nesta Região Autónoma, em 2007, entendeu o então 

titular da pasta da educação, após diversas rondas negociais com este Sindicato, que seria injusto e 
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iníquo impor-se aos docentes em exercício de funções uma carreira de duração superior à que perfariam 

os docentes que viessem a ingressar na carreira, aos quais era apresentada uma carreira com a duração 

de 35 anos, ainda em vigor. Verificamos, oito anos depois, que idêntico cenário se nos apresenta, pelo 

que se exige a aplicação do mesmo princípio de consagração de uma carreira com a mesma duração 

para todos os docentes do sistema educativo regional, sob pena de sermos forçados a reconhecer que há 

uma inversão dos compromissos assumidos pela Região. 

 

A proposta de transição em carreira apresentada perverte estes compromissos, pautando-se pela 

discriminação (com base em fatores extrínsecos à ação de cada docente), não apenas dos docentes que 

ora se encontram em exercício (sejam contratados ou pertencentes aos quadros) por comparação com os 

que hão de iniciar funções, como dos docentes que, pertencendo ao mesmo escalão, se encontram 

igualmente perante uma carreira de duração diferenciada. O SDPA rejeita, necessariamente, esta 

proposta de transição entre carreiras, por corresponder a uma perda significativa na contagem de tempo 

de serviço prestado e já contabilizado para efeitos de progressão em carreira, redundando no retrocesso 

dos docentes na sua progressão em carreira. 

 

Importa lembrar que no território continental os docentes já estão colocados nestes escalões e índices 

desde 2009 – e portanto a perceber por índices superiores aos docentes dos Açores –, pelo que os 

docentes açorianos têm estado, desde essa altura, a ser prejudicados quanto às suas remunerações. Não 

sendo os docentes dos Açores reposicionados, na nova estrutura da carreira, de acordo com a contagem 

global e integral do tempo de serviço já prestado e considerado para efeitos da progressão em carreira – 

contabilizado até 31 de dezembro de 2010 –, continuarão a ter sucessivas perdas remuneratórias. 

 

Face ao explicitado, o SDPA reitera a sua contraproposta assente em princípios da equidade e da justiça, 

tendo por referência uma carreira de 34 anos para todos os docentes do sistema educativo regional, não 

conferindo aos docentes que se encontram em exercício de funções uma carreira de duração superior aos 

que nela venham a entrar. 

 

Parece-nos igualmente pertinente ter presente que a estrutura da carreira em Portugal, e também nos 

Açores, é, por si mesma, extremamente longa (num percurso de 34 anos de progressão) – sendo que 

ameaça tornar-se ainda mais prolongada por virtude do congelamento da progressão em carreira que, 

ano após ano, tem sido imposto –, sendo que, nos países da OCDE, o número médio de anos de 

progressão em carreira é muito menor: 24 anos (tão somente, menos 10 anos que entre nós). 

 



 
 

R. Arcanjo Lar, 7, RC Poente  |  9500-162 Ponta Delgada 

Apartado 1627  |  9501-162 Ponta Delgada 
T. 296 302 180  |  F. 296 302 189  |  EM. sede@sdpa.pt  

       
                                                                     

 

18 

 

 

3. APRESENTAÇÃO DAS CONTRAPROPOSTAS DO SDPA NO ÂMBITO DA ESPECIALIDADE 

 

Nesta secção, apresentaremos as nossas propostas recorrendo ao registo de alterações do Word, ficando 

inscritas as inserções a azul e as eliminações rasuradas a vermelho. 

 

 

 

ESTATUTO DO PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DOS ENSINOS BÁSICO E 

SECUNDÁRIO NA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 

Artigo 5.º 

Direitos profissionais 

(…) 

2 — (…): 

(…) 

k) Direito a assistência jurídica nas suas relações com os alunos e encarregados de educação, em 

processos de que for parte por atos ocorridos no exercício e por causa das suas funções, nos termos 

regulados em diploma próprio no exercício das usas funções. 

 

Artigo 16.º 

Deveres profissionais 

(…) 

2 — (…): 

(…) 

k) Participar em todas as dimensões da organização e da vida escolar, aceitando os cargos para os quais 

for eleito ou designado, contribuindo para a vitalidade democrática dos órgãos de administração e gestão 

das escolas, salvo nos casos em que, por despacho do órgão executivo, sejam reconhecidos motivos 
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atendíveis e fundamentados que impossibilitem aquele exercício desde que aos mesmos se candidate ou 

manifeste vontade em exercer. 

(…) 

Artigo 44.º 

Ajustamento dos quadros 

(…) 

2 — O recurso sistemático a docentes contratados a termo resolutivo, para satisfação de necessidades 

permanentes, por períodos superiores igual a três anos, constitui indicador de necessidade de proceder à 

determina revisão prevista no número anterior, salvo se este recurso for devido à substituição de docente 

já pertencente ao quadro. 

(…) 

4 — Para efeitos do número anterior não são consideradas, pela sua natureza, as necessidades 

resultantes de ausência temporária dos docentes dos quadros, da afetação dos mesmos, total ou 

parcialmente, a projetos, cargos ou à prestação de apoio temporário, e as necessidades para lecionação 

de cursos ou projetos curriculares de carácter temporário e, ainda, as resultantes de redução da 

componente letiva. 

5 — Para a definição do cômputo das necessidades permanentes do sistema educativo regional, é 

anualmente publicitado, por escola, o número das vagas não correspondentes a necessidades 

permanentes, e que implicam a contratação de docentes a termo, motivada pela necessidade de 

substituição de docentes que estejam a desempenhar funções na Administração Pública. 

6 — As organizações sindicais participam no levantamento das necessidades permanentes das escolas, 

tendo em vista a abertura de vagas em lugar do quadro. 

 

Artigo 47.º 

Período probatório e acompanhamento dos docentes contratados a termo resolutivo 

(…) 

5 — A obtenção da menção qualitativa de Regular Insuficiente implica a repetição do período de indução 

quando obtida pela primeira vez, determinando a cessação do contrato quando obtida pela segunda vez. 

(…) 
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Artigo 49.º 

Professor orientador do período probatório e professor acompanhante 

(…) 

3 — O professor orientador do período probatório e o professor acompanhante têm direito a perceber 

uma gratificação mensal, por orientando, equivalente a 15% 20% do índice 100 da escala indiciária da 

carreira docente, a abonar em cada mês de efetiva orientação, bem como à afetação a estas funções das 

horas da componente não letiva de estabelecimento previstas no n.º 5 do artigo 117.º do presente 

Estatuto. 

 

Artigo 59.º 

Conteúdo funcional  

(…) 

4 — (…): 

(…) 

j) Coordenação da formação contínua. 

 

Artigo 60.º 

Funções específicas dos professores de apoio educativo  

1 — (…): 

(…) 

c) Substituir os docentes a quem estejam atribuídas turmas, nas suas faltas e impedimentos, depois de 

esgotadas as soluções existentes na unidade orgânica, de acordo com o estipulado no artigo 112.º, que 

possibilitem a plena ocupação dos alunos. 
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Artigo 69.º 

Intervenientes no processo de avaliação 

(…) 

9 — Aos coordenadores de departamento curricular não devem ser atribuídas tarefas no âmbito da 

respetiva componente não letiva de estabelecimento, podendo os coordenadores da Educação Pré-

escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico optar por exercer funções de apoio educativo, tendo direito a uma 

redução de duas horas, sendo uma na componente letiva e uma na componente não letiva semanal, por 

cada dez docentes ou fração a avaliar, consoante beneficiem ou não de redução da componente letiva 

nos termos do artigo 124.º do Estatuto, não podendo a componente letiva ser inferior a vinte e uma 

horas semanais. 

10 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, os coordenadores de departamento curricular dos 

2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário têm direito a uma redução de duas horas, sendo 

uma na componente letiva e uma na componente não letiva semanal, por cada dez docentes ou fração a 

avaliar, consoante beneficiem ou não de redução da componente letiva nos termos do artigo 124.º do 

Estatuto, não podendo a componente letiva ser inferior a dezoito horas semanais. 

(…) 

 

Artigo 70.º 

Comissão coordenadora de avaliação 

(…) 

5 — (…): 

a) Garantir o rigor do sistema de avaliação, designadamente através da emissão de diretivas para a sua 

aplicação e através da validação ou confirmação dos dados constantes dos documentos de avaliação do 

desempenho docente; 

(…) 

c) Proceder à avaliação do desempenho nos casos de impedimento ou ausência de avaliador e propor as 

medidas de acompanhamento e correção de desempenho insuficiente, e realizar ao balanço anual da 

avaliação do desempenho docente. 

d) Apresentar sugestões com o objetivo de promover a transparência e a simplificação dos 

procedimentos Atribuir a classificação final de desempenho. 

(…) 
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f) Propor docentes a quem poderá ser atribuída a menção superior a Bom, sem prejuízo da necessária 

anuência dos mesmos. 

(…) 

 

Artigo 71.º 

Processo de avaliação 

(…) 

7 — O processo de avaliação do desempenho consubstancia-se na elaboração de um relatório de 

autoavaliação com uma vertente reflexiva sobre o desempenho ao longo do período em avaliação e com 

a identificação de áreas de melhoria e de interesse a desenvolver no escalão ou período avaliativo 

seguinte. 

8 — O relatório de autoavaliação terá um número máximo de páginas, exceto quando os docentes se 

candidatam a menção superior a Bom. 

9 — Os docentes que se candidatam a menção superior a Bom, ou os que durante o período avaliativo 

lecionaram em mais do que uma escola, devem fazer acompanhar o relatório de autoavaliação de um 

portfolio com um número máximo, a definir, de evidências que espelhem o trabalho realizado no período 

em avaliação. 

(…) 

 

Artigo 76.º 

Sistema de avaliação 

(…) 

4 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, e no sentido de dignificar e promover a partilha de 

boas práticas, quando a autoavaliação indiciar a atribuição da menção de Excelente e desde que tenha 

sido requerida menção superior a Bom, o avaliado defenderá o seu relatório e as evidências do trabalho 

desenvolvido, em sessão pública na sua escola, perante uma comissão constituída para o efeito nos 

termos do número seguinte. 

5 — A comissão referida no número anterior é construída pelo presidente do órgão executivo, um 

docente sugerido pelo candidato, dois docentes com currículo relevante em educação designados pelo 

diretor regional competente em matéria de educação e um inspetor da educação designado pelo serviço 

de tutela inspetiva da Educação. 

6 — A forma de designação e competências da comissão são as definidas no diploma regulamentar a que 

se refere o n.º 5 do artigo 66.º. 

(…) 
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Artigo 78.º 

Efeitos da avaliação 

(…) 

8 — Compete à direção regional competente em matéria de educação planificar a organizar a formação 

que permita aos docentes, a que se refere a alínea b) do n.º 6, suprir as dificuldades detetadas. 

8 9 — A primeira atribuição da menção qualitativa de Regular ou de Insuficiente a docente integrado na 

carreira determina a realização de uma avaliação intercalar, devendo ser acompanhada de uma proposta 

de formação contínua que lhe permita superar os aspetos do seu desempenho profissional identificados 

como negativos no respetivo processo de avaliação. 

9 10 — [anterior 9] 

10 11 — [anterior 10] 

 

Artigo 79.º - A 

Avaliação do desempenho dos órgãos executivos 

(…) 

2 — A avaliação realiza-se com base nas seguintes áreas: 

a) Gestão da unidade orgânica orientada para a qualidade das aprendizagens e melhoria dos resultados 

do seu funcionamento; 

(…)   

Artigo 89.º 

Prémios de desempenho 

1 — O docente do quadro em efetividade de serviço docente tem direito a um prémio pecuniário de 

desempenho, em cada período avaliativo com avaliação de desempenho de Excelente, de montante 

equivalente a uma vez ao de duas vezes o valor mensal da retribuição a que tenha direito. 

2 — O docente contratado em efetividade de serviço docente tem direito a um prémio pecuniário de 

desempenho, em cada período avaliativo com avaliação de desempenho de Excelente, de montante 

equivalente a uma vez o valor mensal da retribuição a que tenha direito. 

2 3 — O prémio de desempenho a que se referem os números anteriores é processado e pago no início 

do ano subsequente à aquisição deste direito desde que o docente se mantenha ao serviço. 

(…) 



 
 

R. Arcanjo Lar, 7, RC Poente  |  9500-162 Ponta Delgada 

Apartado 1627  |  9501-162 Ponta Delgada 
T. 296 302 180  |  F. 296 302 189  |  EM. sede@sdpa.pt  

       
                                                                     

 

24 

Artigo 111.º 

Transição entre estabelecimentos de ensino 

(…) 

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, sempre que o órgão executivo ou o diretor regional 

competente em matéria de Eeducação determinem ser necessária a redistribuição de pessoal docente 

entre estabelecimentos, por não existir em número suficiente ou por existir em excesso, aqueles órgãos 

solicitam, através dos serviços administrativos da escola, solicita a apresentação de candidaturas de entre 

pessoal docente da unidade orgânica, para satisfação das necessidades apuradas. 

(…) 

 

Artigo 112.º 

Distribuição de serviço de apoio educativo e substituição 

(…) 

4 — Para efeitos do disposto no número anterior, e no que se refere ao 1.º ciclo do ensino básico, deve a 

direção regional competente em matéria de educação, em articulação com o órgão executivo de cada 

unidade orgânica, avaliar as necessidades de recursos humanos para assegurar as atividades de apoio e 

as de substituição, sendo concedido um docente por unidade orgânica, acrescido de mais um docente 

por cada 150 alunos inscritos no ensino regular, ou por fração igual ou superior a cem, de forma a que 

sejam colocados professores do 1.º ciclo do ensino básico para exercer prioritariamente funções de 

substituição nas situações em que tal se justifique. 

(…) 

 

Artigo 118.º 

Componente letiva 

(…) 

5 — Consideram-se como horas letivas semanais, a que se referem os n.os 2 e 4, a carga horária semanal 

nos termos que estiverem definidos nas matrizes curriculares dos respetivos níveis e ciclos de ensino Sem 

prejuízo do disposto no n.º 5 do artigo anterior, para efeitos do cômputo da componente letiva, prevista 

nos números anteriores, considera-se como hora letiva o tempo de aula que não exceda cinquenta 

minutos. 

6 — Cada aula pode ser constituída por um tempo letivo de duração não inferior a quarenta e cinco 

minutos, ou por dois tempos que, no seu conjunto, não ultrapassem cento e dez minutos. 
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Artigo 121.º 

Componente não letiva 

(…) 

5 — (…): 

(…) 

b) Colaborar com o docente titular de turma ou da disciplina no controlo disciplinar dos alunos;  

(…) 

 

Artigo 122.º 

Atividades educativas de substituição 

(…) 

4 — Para professores com horário completo sem redução da componente letiva ao abrigo do artigo 124.º 

do Estatuto, não devem ser atribuídas atividades de acompanhamento dos alunos em caso de ausência 

do professor, a menos que, depois de esgotado o recurso aos demais docentes, continue a verificar-se 

necessidade de suprir as situações de ausência. 

5 — Para professores com horário completo e redução da componente letiva ao abrigo do artigo 124.º do 

Estatuto, a componente não letiva a nível do estabelecimento inclui a parte correspondente à redução da 

componente letiva em função da idade e do tempo de serviço, 50% das quais, até ao máximo de dois 

tempos semanais, podem ser usadas em atividades de acompanhamento dos alunos em caso de 

ausência do professor enriquecimento e complemento curricular, de acordo com o previsto no n.º 1. 

 

Artigo 124.º 

Redução da componente letiva 

1 — A componente letiva de trabalho semanal a que estão obrigados os docentes dos 2.º e 3.º ciclos do 

ensino básico e do ensino secundário é sucessivamente reduzida, nos termos seguintes: 

a) De duas horas logo que os docentes atinjam 50 40 anos de idade e 15 anos de serviço docente; 

b) De mais duas horas logo que os docentes atinjam 55 45 anos de idade e 20 de serviço docente; 

c) De mais quatro duas horas logo que os docentes atinjam 60 50 anos de idade e 25 de serviço 

docente; 

d) De mais duas horas logo que os docentes atinjam 55 anos de idade e 30 de serviço docente. 
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2 — Em alternativa, Os os docentes da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico em regime 

de monodocência, que completarem 60 anos de idade, independentemente de qualquer outro requisito, 

podem optar pela redução concessão de dispensa da componente letiva semanal pelo período de: 

a) Um ano, quando completarem 40 anos de idade e 15 anos de serviço docente; 

b) De mais um ano, quando completarem 45 anos de idade e 20 de serviço docente; 

c) De mais um ano, quando completarem 50 anos de idade e 25 de serviço docente; 

d) De mais um ano, a partir do momento em que completem 55 anos de idade e 30 de serviço. de oito 

horas da respetiva componente letiva semanal ou 

3 — Em alternativa às reduções previstas nos dois números anteriores, podem os docentes requerer a 

concessão de dispensa da componente letiva semanal por um período máximo de dois quatro anos 

escolares, a partir do momento em que completarem 60 anos de idade, independentemente de qualquer 

outro requisito. 

3 4 — [anterior 3] 

4 5 — [anterior 4] 

5 6 — Os docentes a que se referem os n.os 2 e 3, quando em gozo da dispensa da componente letiva, 

ficam obrigados à prestação de trinta e cinco horas semanais de trabalho a nível do estabelecimento de 

educação ou ensino, nos termos do artigo 121.º do presente Estatuto, não lhes podendo, sem a sua 

anuência, ser atribuído o serviço de substituição a que se refere a alínea e) do n.º 5 daquele artigo. 

 

Artigo 135.º 

Serviço docente noturno 

1 — Considera-se serviço docente noturno o que estiver fixado na lei geral da função pública prestado 

entre as 19 horas de um dia e as 7 horas do dia seguinte. 

(…) 

 

Artigo 138.º 

Direito a férias 

(…) 

4 — O docente que não falte ao serviço ou tenha somente faltas equiparadas a serviço efetivo, ao longo 

de todo ano letivo, ou que só tiver faltas justificadas, até ao limite de três, adquire direito a três dias de 

férias adicionais, a gozar no próprio ano escolar ou, por opção do mesmo, no seguinte. 
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Artigo 147.º 

Faltas e ausências justificadas 

(…) 

2 — Os docentes podem utilizar a regalia prevista o direito previsto no número anterior desde que os 

estudos que estejam a frequentar se destinem a melhorar a sua situação profissional na docência ou 

tenham em vista a obtenção de grau superior ou de pós-graduação, desde que o seu gozo: 

a) Não interfira com a realização de exames e outras atividades de avaliação; 

b) Esteja assegurada a reposição de aulas ou a substituição do docente sem recurso a trabalho 

suplementar. 

3 — Consideram-se ainda faltas justificadas as ausências do docente responsável pela educação de um 

menor, por um período não superior a quatro horas, uma vez por trimestre, só pelo tempo estritamente 

necessário e sem prejuízo da atividade letiva, para deslocação à escola tendo em vista inteirar-se da 

situação educativa do menor. 

(…) 

 

Artigo 152.º 

Faltas por conta do período de férias 

1 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, o docente pode faltar, por conta do período de 

férias, dois dias úteis por mês, até ao limite de sete treze por cada ano escolar. 

(…) 

 

Artigo 159.º 

Concessão da licença sabática 

1 — Por despacho do membro do Governo Regional competente em matéria de educação, tendo em 

conta o número de docentes que reúnam condições de elegibilidade para requererem a licença sabática, 

bem como as disponibilidades e as necessidades do sistema educativo, podem ser são concedidas até 

cinco licenças sabáticas em cada ano escolar, podendo este número ser aumentado por despacho do 

membro do Governo Regional competente em matéria de educação.  

(…) 
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 Artigo 194.º 

Aplicação de sanções aos contratados a termo resolutivo 

1 — A aplicação de sanção disciplinar de suspensão a docentes não pertencentes aos quadros determina 

a não renovação do contrato e constitui motivo impeditivo da celebração de novo contrato por um 

período de três anos, podendo implicar a imediata cessação do contrato se o período de afastamento da 

função docente for igual ou superior ao período durante o qual, no âmbito desse contrato, exerceu 

funções. 

(…) 

 

Artigo 200.º 

Gratificação do orientador cooperante 

(…) 

3 — O exercício das funções de professor cooperante confere direito à atribuição de uma redução de 

duas horas na componente letiva semanal, que, quando em monodocência, é substituída por uma 

gratificação adicional de 10% do índice 100 da tabela remuneratória da carreira docente. 

4 — No âmbito da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, nos casos em que o estágio seja 

realizado em regime que implique a sua repartição por mais de um ano escolar ou a sua realização em 

grupo, a gratificação prevista no n.º 1 é apenas devida uma vez por cada grupo de alunos, qualquer que 

seja o seu número. 

 

Artigo 243.º 

Apoio às ações de formação 

(…) 

3 — Pode ainda ser concedido apoio, mediante concurso, a outras entidades formadoras. 

(…) 

5 — Mediante a apresentação de candidatura, o departamento da administração regional autónoma 

competente em matéria de educação, pode ainda apoiar diretamente programas de formação de 

qualquer entidade formadora que envolvam experiências pedagógicas que contribuam, de modo 

determinante, para a inovação educacional. 

(…) 
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Artigo 247.º 

Contagem do tempo de serviço 

(…) 

2 — Consideram-se ausências equiparadas a prestação efetiva de serviço, para além das consagradas em 

legislação própria, ainda as motivadas por seguintes: 

a) aAssistência a filhos menores e por; 

b) dDoença; 

c) Doença prolongada; 

d) Prestação de provas de avaliação por trabalhador-estudante; 

e) Licença sabática e equiparação a bolseiro; 

f) Dispensas para formação nos termos do artigo 26.º; 

g) Exercício do direito à greve; 

h) Prestação de provas de concurso. 

(…) 

 

 

ESTATUTO DA CARREIRA DOCENTE NA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 

Artigo 2.º 

Definição de conceitos 

Para efeitos do disposto no Estatuto do Pessoal Docente da Educação Pré-Escolar para a Infância e dos 

Ensinos Básico e Secundário, entende-se por: 

(…) 

b) «Educação pré-escolar para a Infância», primeira etapa da educação básica, precedendo o ensino 

básico. 

(…) 

h) f) «Grupo de recrutamento», estrutura que identifica, com código específico, a educação pré-escolar, 

o 1.º ciclo do ensino básico e os grupos de docência dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino 

secundário, e a educação especial e os subgrupos do ensino artístico, para efeitos de procedimento 

concursal para recrutamento de pessoal docente. 
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f) g) [anterior f)] 

g) h) [anterior g)] 

 

Artigo 3.º 

Regime transitório de avaliação do desempenho 

(…) 

2 — O regime de avaliação do desempenho simplificado não se aplica aos docentes que à data de 

entrada em vigor do presente diploma se encontrem integrados no último escalão da carreira docente e 

cuja avaliação do desempenho dos mesmos já ter sido foi realizada. 

(…) 

8 — Os docentes avaliados com a menção de Insuficiente poderão proceder, no prazo de trinta dias após 

a tomada de conhecimento da avaliação atribuída, à correção do relatório de autoavaliação. 

8 9 — Os efeitos da menção de Insuficiente atribuída nos termos do número anterior n.º 7 só se 

efetivam nos casos em que o docente não obtenha menção mínima de Bom no primeiro período 

avaliativo subsequente. 

9 10 — [anterior 9] 

 

Artigo 4.º 

Transição de carreira 

(…) 

3 — O tempo de serviço já prestado pelos docentes nos escalãoões e índices da estrutura da carreira 

aprovada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 21/2007/A, de 30 de agosto, alterado e republicado pelos 

Decretos Legislativos Regionais n.os 4/2009/A e 11/2009/A, respetivamente, de 20 de abril e de 21 de 

julho, é, à data da transição, contabilizado nos escalãoões e índices de integração para efeitos de 

progressão na carreira, sendo o tempo remanescente considerado no(s) escalão(ões) seguinte(s). 

4 — Os docentes que à data da entrada em vigor do presente diploma se encontrem posicionados nos 

1.º, 2.º, 3.º e 4.º escalões da carreira aprovada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 21/2007/A, de 30 

de agosto, alterado e republicado pelos Decretos Legislativos Regionais n.os 4/2009/A e 11/2009/A, 

respetivamente, de 20 de abril e de 21 de julho, e tenham sido abrangidos pelo n.º 4 do artigo 6.º do 
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mesmo diploma transitam, para a nova estrutura da carreira, sendo-lhes reduzida a permanência no 

escalão de transição em um ano. 

5 — Os docentes que à data da entrada em vigor do presente diploma se encontrem posicionados no 6.º 

escalão da carreira aprovada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 21/2007/A, de 30 de agosto, alterado 

e republicado pelos Decretos Legislativos Regionais n.os 4/2009/A e 11/2009/A, respetivamente, de 20 de 

abril e de 21 de julho, e tenham sido abrangidos pelo n.º 5 do artigo 6.º do mesmo diploma, transitam 

para a nova estrutura da carreira, sendo-lhes reduzida a permanência no escalão de transição em dois 

anos. 

(…) 

 

 

 

 

 

 

 

Sindicato Democrático dos Professores dos Açores, aos 02-09-2015. 
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Pareceres sobre a proposta de Estatuto da Carreira Docente 

 

O presente documento elenca os pareceres dos departamentos curriculares e núcleos 

escolares da EBI de Lagoa sobre a proposta de decreto legislativo regional n.º 58/x que altera o 

estatuto do pessoal docente da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário na 

Região Autónoma dos Açores. 

 

Departamento do Pré-Escolar 

O Estatuto do Pessoal Docente da Educação Pré-escolar e dos Ensinos Básico e 

Secundário na Região Autónoma dos Açores (ECD na RAA) deve ser o pilar 

fundamental da consagração estatutária dos princípios norteadores da profissão docente, 

que devem marcar a matriz da atividade docente, daqueles que a desempenham e lhe 

conferem dignidade, os docentes. 

Registamos, não sem desagrado, que a proposta agora apresentada, em matérias 

essenciais, perde a oportunidade de ir mais além e de anular, profundas injustiças que, 

ainda, persistem e que afetam os principais agentes educativos e por consequência o 

sistema educativo desta Região. 

Não se admite que, neste processo de revisão do ECD na RAA, mais uma vez, se perca 

a oportunidade e não sejam considerados aspetos fundamentais da profissão docente que 

têm a ver com uma transição da carreira justa e apropriada; com horários e condições de 

trabalho pedagogicamente adequados, com condições de verdadeiro e pleno apoio 

educativo ou, ainda, com o arrastar de um processo de avaliação já de si polémico e 

contestado.  

 

 Transição entre carreiras 

 

Quanto à transição entre carreiras, os docentes devem ser reposicionados na nova 

carreira de acordo com o seu tempo integral de serviço, devidamente contabilizado, para 

este efeito. Nenhum docente deverá levar mais de 34 anos a chegar ao topo da carreira, 

pois esta é a duração que a própria SREC propõe para o desenvolvimento da mesma. 
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O mesmo vale dizer, para os docentes contratados, essenciais para o funcionamento do 

sistema educativo regional, desempenhando as mesmas funções que os docentes em 

carreira, devem auferir pelo escalão correspondente ao seu tempo de serviço. 

 

 Horários e condições de trabalho 

 

Os horários dos docentes devem ser de 22 horas letivas para todos os níveis e setores de 

ensino, bem como as reduções da componente letiva por antiguidade, uma vez que o 

regime de aposentação também é igual para todos os docentes. 

 

A uniformização dos horários e das reduções da componente letiva por antiguidade é 

uma matéria da maior justiça profissional, uma vez que foram extintos os regimes 

especiais de aposentação. A extinção destes regimes sem que se garanta, aos docentes 

da Educação Pré-escolar e do primeiro Ciclo do Ensino Básico, o acesso às reduções 

por antiguidade e a uniformização de horários de trabalho acentua, profundamente, 

desigualdades em matéria laboral. 

 

Ainda, no que se refere às condições de trabalho, não compreendemos a possibilidade 

de o docente poder optar por uma horário acrescido, uma vez que este princípio 

contradiz todo primórdio do desgaste físico e psicológico da profissão. Além de que é 

um grave entrave à possibilidade de entrada de novos docentes na profissão.   

 

 Apoio Educativo e Substituição 

 

No âmbito desta proposta deve ficar explicita, claramente, a criação de bolsas distintas 

de Educadores e Professores de apoio educativo e de substituição, por forma a que se 

garanta aos alunos o pleno direito de apoio no que concerne às suas necessidades e 

dificuldades de aprendizagem, bem como suprir as ausências dos docentes, sem que se 

prejudique os apoios educativos. 

 

 Avaliação do desempenho 
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Registamos a opção pela regulamentação da avaliação do desempenho do pessoal 

docente em decreto regulamentar regional, o que nos remete para a regulamentação 

posterior da matéria em apreço. 

Contudo, salientamos o facto de não estar clarificado que as faltas equiparadas a serviço 

efetivo não têm efeitos negativos no processo avaliativo; discordamos, em absoluto, que 

alguma eventual incapacidade do controlo disciplinar dos alunos constitua um dos 

fatores que indiciam a atribuição das menções de Regular ou Insuficiente, uma vez que 

este fator não depende só da ação do docente, mas também, de todo o contexto 

socioeducativo do aluno, bem como da distribuição de serviço docente. 

 

Consideramos, ainda, que a Menção de Regular deverá ter efeitos para progressão na 

carreira, visto ser uma menção positiva. 

 

Por último, entendemos que até à regulamentação do referido decreto 

regulamentar, todo o pessoal docente deveria ficar abrangido pelo regime transitório de 

avaliação. 

 

Departamento do Primeiro Ciclo 

Apesar da evolução ser maioritariamente positiva, com as alterações propostas ao 

estatuto ainda existem pontos que carecem de mais reflexão. 

1. Os horários dos docentes do 1º ciclo, visto estes exercerem monodocência, 

podendo ter redução de horário corresponde aos anos de serviço como acontece 

nos outros ciclos. No nosso entender trata-se de uma situação injusta para com 

os docente que lecionam em regime de monodocência, pelo que esta situação 

deverá ser revista/alterada devendo estes docentes usufruir de uma redução da 

componente letiva como se verifica em outros níveis de ensino 

2. Progressão na carreira – Consideramos o topo de carreira aos 37 anos de serviço 

ser muito tardia. 

3. O tempo de serviço contabilizado para transição entre carreiras deveria ser o 

tempo integral de serviço prestado. 

Processo de avaliação  

 

Artigo  25º 

No âmbito da formação  concordamos com um número de dias que deveriam ser 

geridos pelos docentes para a sua autoformação. 

 

 (artigo 71º)-  
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Não concordamos com o argumento que a incapacidade de controlo disciplinar 

dos alunos constitua um dos fatores que indiciam a atribuição das menções de 

irregular, pois este fator apenas depende da distribuição de serviço. 

Artigo 76º  

Concordamos que devem ser salvaguardadas todas as faltas legalmente 

equiparadas a prestação efetiva de serviço. 

Artigo 78º 

A atribuição da menção de regular deverá permitir que o correspondente  tempo 

de serviço sirva para efeitos de progresso na carreira. 

Artigo 85º 

 Concordamos que os docentes contratados fossem remunerados de acordo com 

o seu tempo de serviço  

Artigo 88º  

Serviço docente suplementar deve ser compensado 

Artigo 139º 

4. Não concordamos que os docentes sejam impedidos de gozar férias a que tem 

direito entre o termo de um ano letivo e início do seguinte, quando os motivos 

não sejam imputáveis (doença, parentalidade) 

5. Artigo 145º 

Faltas- Deveria estar salvaguardado os meios de garantir a substituição de um 

docente, sempre que o mesmo falte (para tal as EBI têm de ter recursos 

humanos”  

Artigo 147º  

Deverá ser revisto uma vez que o estatuto trabalhador estudante está muito 

limitado. Deveria haver uma alteração no sentido dos docentes terem dispensa 

de trabalho para frequência de aulas (caso os horários não sejam reajustados) 

Artigo 152º 

Na nossa opinião deverá ser alterado para mais dias pois, muitas vezes  existem 

situações que o assim exigem tais como exames médicos fora da ilha entre 

outros. 

Artigo 154º 

Na licença por ano sem remuneração não deveria constar “por motivo público”- 

dado que o docente pode ter motivo pessoal ou familiar que o obrigue a não 

lecionar por um período. 

 

Departamento de Português e Departamento de Línguas 

Estrangeiras 

Regista-se que, sendo sindicalizados, já tivemos oportunidade de manifestar a nossa 

opinião sobre o documento em apreço. Todos concordamos que a proposta de alteração 

ao ECD vem marcar um retrocesso para a classe docente. Por outro lado, e após a 

audição dos docentes, os sindicatos apresentaram propostas de alteração e negociaram 
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todo o articulado da Proposta de ECD, durante cerca de dez meses, com a Secretaria 

Regional da Educação.  

 Feito este preâmbulo, importa reforçar neste parecer os aspetos que, em nosso 

entender, colocam em causa a dignificação e a valorização da carreira docente. Assim 

destacamos: 

 Artigo 4º (normas transitórias) 

Os docentes dos Açores não deveriam ser penalizados na transição para a nova 

carreira. Ressalva-se que os docentes do continente já beneficiam desta estruturação da 

carreira desde 2009, pelo que os docentes dos Açores ficarão duplamente penalizados se 

não lhes for reconhecido o tempo de serviço total efetivamente prestado. 

Artigo 16º  

O desempenho de cargos não deveria ter carácter obrigatório.  

Artigo 76º 

Devem ser clarificados os efeitos da assiduidade na avaliação do desempenho. 

Artigo 112º 

Devem ser muito claras as funções a atribuir aos docentes de apoio e aos de 

substituição para que os docentes de apoio não sejam destacados para substituição, 

ficando os alunos privados do seu apoio. 

Artigo 124º 

No que diz respeito à redução da componente letiva, consideramos que para um 

bom desempenho docente é necessário que estes profissionais da educação estejam em 

perfeitas condições físicas e mentais. Pelo que, sendo esta uma profissão de muito 

desgaste, seria mais adequado atribuir a redução da componente letiva mais cedo, à 

semelhança do que já acontecia em anteriores Estatutos (1.ª redução a partir dos 40 anos 

de idade). 

 

 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

 

O departamento de Ciências Sociais e Humanas lamenta que a proposta do 

Estatuto da Carreira Docente seja penalizadora para a classe no que diz respeito à 

progressão na carreira, impedindo de atingir o topo. 
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Departamento Especializado de Orientação Pedagógica 

 

Na generalidade, esta proposta em apreço, representa um retrocesso no que 

concerne à progressão na carreira, na valorização profissional e em termos de conceção 

na promoção de formação contínua adequada às necessidades dos diversos grupos de 

recrutamento. 

Em termos específicos há a salientar alguns aspetos, tais como: alínea k) do 

artigo quinto (direito à assistência jurídica em processos relacionados com as suas 

relações com os alunos e com os Encarregados de Educação; alínea d) do artigo décimo 

terceiro (reconhecimento do desgaste físico e psíquico da profissão); ponto cinco do 

artigo sexagésimo oitavo (avaliação bienal para os professores contratados); ponto três 

do artigo centésimo décimo oitavo que finalmente uniformiza os horários da Educação 

Especial na região; ponto dois do artigo centésimo vigésimo quarto (possibilidade dos 

docentes do pré escolar e do primeiro ciclo requerem a redução da componente letiva 

aos sessenta anos de idade); o artigo centésimo quadragésimo oitavo (a realização de 

ações de rastreio das condições de saúde e de trabalho do pessoal docente). 

No respeitante aos aspetos negativos, salienta-se: a alínea k do artigo décimo 

sexto; a estrutura da carreira em dez escalões (a conceção do modelo); a transição de 

carreira, na medida em que representa um retrocesso na progressão de carreira; alínea e 

do ponto dois do artigo sexagésimo nono, uma vez que não há necessidade da 

intervenção de um docente externo à unidade orgânica para proceder à observação de 

aulas; ponto três do artigo atrás mencionado (a constituição de uma bolsa de 

avaliadores), uma vez que se afigura como uma medida sem sentido, afastando os 

docentes da sua função efetiva, que é a lecionação; ponto três e quatro do artigo 

septuagésimo primeiro (não concordância com a definição de áreas adicionais 

específicas a incluir na avaliação de desempenho), devendo sim a avaliação centrar-se 

na prática letiva efetiva; o ponto sete do artigo décimo primeiro (discordância acerca 

das áreas de melhoria e de interesse a desenvolver no escalão seguinte), o que pressupõe 

uma lógica quase empresarial; ponto oito do artigo septuagésimo oitavo e o regime 

transitório de avaliação (artigo terceiro), o qual não faz sentido enquanto decorrer o 

congelamento da carreira. 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Embora conscientes de que a proposta apresentada será aprovada pela maioria 

parlamentar que sustenta o governo, conforme já foi publicamente anunciado, e 

considerando que a mesma já foi debatida em Comissão Parlamentar, o que nos leva a 

pensar que este pedido de parecer é apenas uma diligência para tentar justificar que os 

docentes foram ouvidos mais uma vez, apesar dos sindicatos representativos da classe 

terem contestado muitas das medidas propostas durante o último ano e não ter havido 

acordo com a tutela, não quisemos perder a oportunidade de, entre muitos outros de que 

discordamos, realçar dois aspetos que consideramos injustos e que nos irão afetar de 

imediato e diretamente. 

TRANSIÇÃO PARA A NOVA CARREIRA 

Consideramos que a transição para a nova carreira, irá prejudicar muitos 

docentes dado que, não será contado o tempo de serviço anterior a janeiro de 2011, data 

a partir da qual foram congeladas as progressões, consideramos que era da mais inteira 

justiça que fosse contado todo o tempo de serviço até 31 de dezembro de 2010, o que 

faria com que muitos docentes fossem colocados num escalão superior ao que se 

encontram e que pela proposta apresentada irão continuar no mesmo escalão não sendo 

contabilizado aquele tempo, por outro lado, entendemos que o tempo de serviço 

necessário para atingir o topo da carreira é excessivo e que muitos docentes nunca o 

atingirão. 

REDUÇÃO DA COMPONENTE LETIVA 

Consideramos deveras exagerado que a primeira redução de componente letiva 

só se verifique a partir dos 50 anos de idade e que a redução máxima de 8 horas só 

aconteça aos 60 anos de idade, a não ser que a intenção seja a de que a maioria dos 

docentes nunca chegue a beneficiar desta redução. É nossa convicção que esta medida 

em nada contribui para a tão falada redução do insucesso, já que o professor sendo um 

fator essencial para minorar este problema, para além de motivado deve estar na posse 

de todas as suas faculdades físicas e mentais, e, como todos sabemos, a profissão 

docente acarreta um desgaste muito grande, quer físico quer psicológico, pelo que a 

nossa proposta é que a redução da componente letiva aconteça, independentemente do 

tempo de serviço, a partir dos 40 anos de idade – 2 horas, a partir dos 45 anos de idade – 

4 horas e a partir dos 50 anos de idade – 8 horas. 

 

 



8 
 

Núcleo Escolar da EB1\JI Professor Octávio Gomes Filipe 

 

Após leitura e análise do documento mencionado em epígrafe, os docentes 

afetos a esta escola deram um parecer favorável à sua alteração / implementação, 

salvaguardando, no entanto, a necessidade de se reajustar o documento de acordo com 

as seguintes considerações: 

 Os docentes afetos a um quadro de escola que se venha a extinguir, ao serem 

recolocados numa outra escola, não deverão perder prioridade face aos docentes 

titulares que lá trabalhem, na atribuição de turmas, respeitando assim o critério 

de antiguidade de serviço, evitando um prejuízo maior para a sua estabilidade 

profissional; 

 A continuidade pedagógica, no caso específico do 1.º ciclo, deverá ser 

ponderada caso a caso, pois existe a possibilidade de um docente mais 

experiente, do quadro de escola, ceder a titularidade de uma turma para um 

docente (do quadro na U.O.) que tenha lecionado apenas um ano de serviço 

naquela escola, equivalente a ¼ do tempo total da permanência no 1.º ciclo; 

 Em abono do bom exercício da democracia, da igualdade (de género) e de 

acesso a cargos de gestão, todo o docente que já tenha ocupado um cargo de 

gestão (Coordenação e/ou Presidência de um Conselho Pedagógico) deveria ter a 

possibilidade de recusar a respetiva nomeação / eleição, sem prejuízo no seu 

processo de avaliação, enquanto na U.O. onde exerça funções houver docentes 

que não os tenha ocupado. Deste modo, evitar-se-ia que alguns docentes sejam 

reiteradamente eleitos para tais cargos, por um lado, e assistir-se-ia a uma 

renovação de ideias / modelos de gestão, por outro. Assim, durante uma carreira 

docente, a maioria dos professores, além de uma experiência ao nível da 

pedagogia, poderão orgulhar-se de terem pelo menos uma experiência ao nível 

da gestão. 

 Um docente não deveria ter a necessidade de pedir a avaliação superior a Bom, 

mas sim ter o direito da mesma lhe ser concedida por reconhecido mérito no 

desempenho das suas funções pedagógicas, em primeiro lugar, e/ou 

cumulativamente com outras de gestão ou de dinamização de projetos que 

elevem o rendimento académico dos alunos e que dignifiquem a instituição onde 
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trabalham. Essa avaliação deveria ser justificada pela comissão de avaliação e 

não, em assembleia para a comunidade escolar, pelo avaliado; 

A componente letiva dos docentes do 1.º ciclo e do Pré-escolar deverá ser 

equiparada com os restantes níveis de ensino, até porque, pelo facto de terem 

monodocência, acabam por necessitar de bastante mais tempo para a preparação de 

aulas / atualização de conhecimentos, desde a atualização (constante) de programas e 

metas, passando por conhecimentos de história regional e nacional, à zoologia e à 

botânica, porque os nossos alunos assim o exigem / merecem. Essa energia despendida, 

a longo prazo, vai tendo alguns efeitos nefastos para a saúde física e mental dos 

docentes, influenciando diretamente o seu grau de motivação profissional. 

 

Núcleo Escolar da EB1\JI Dr. Francisco Machado Faria e Maia 

 

Na nossa opinião apesar de muitas terem sido as medidas adotadas pelo governo 

a bem dos docentes da Região Autónoma dos Açores ainda existem alguns aspetos a 

melhorar tal como a transição entre carreiras, ou seja, os docentes devem ser 

reposicionados na nova carreira depois de contabilizado, nos termos da lei, o seu tempo 

integral de serviço para este efeito.  

Outro aspeto que continua sem resposta por parte do governo é a uniformização 

dos horários da Educação Pré-Escolar, com os restantes níveis de ensino, uma vez que 

ao contrário dos restantes docentes os educadores(as) continuam a cumprir 25 horas 

letivas. 

“A uniformização das reduções da componente letiva por antiguidade é, 

também, uma reivindicação da maior justiça profissional, uma vez que foram extintos 

os regimes especiais de aposentação dos docentes em monodocência, bem como os 

regimes  transitórios criados após a extinção daqueles. Tendo em conta que a razão da 

existência daqueles regimes se fundamentava na impossibilidade de os docentes em 

monodocência usufruírem das reduções, a extinção daqueles regimes especiais de 

aposentação, sem o garantido acesso dos mesmos às reduções da componente letiva por 

antiguidade, aprofunda as desigualdades e injustiças em relação aos docentes em 

monodocência”(Parecer do SPRA). 

Em relação ao artigo 122º Distribuição de serviço de apoio e substituição, 

considero que continua a faltar uma bolsa de docentes para substituição nomeadamente 
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na Educação Pré-escolar que por não ter cariz obrigatório tem ficado subvalorizada 

nesse campo. 

Quanto ao artigo 139.º Período de férias, considero que todos os docentes têm o 

direito de gozar as suas férias sem ser nas interrupções letivas (Natal, Páscoa, Carnaval) 

após ausências prolongadas imputáveis ao docente (parentalidade, doença prolongada). 

Quanto às faltas no geral considero que todos os docentes têm o direito de serem 

substituídos ficando a sua turma assegurada. As limitações às faltas dos trabalhadores 

estudantes estão muito restritivas acabando por poder condicionar os docentes que 

decidem investir na sua auto formação. No caso dos filhos menores considero que a 

idade justificável para assistência aos mesmos deveria aumentar. 

 

 

Núcleo Escolar da EB1\JI Marquês Jácome Ferreira 

 

Manifestamos profundas discordâncias relativamente às seguintes matérias: 

 Transição entre carreiras; 

 Horários de trabalho; 

 Reduções da componente letiva por antiguidade. 

 

 

Propõe-se as seguintes alterações: 

 

 

Artigo 86.º 

Remuneração de outras funções educativas 

Deve ser tomado como referencial o índice pelo qual são pagas as gratificações 

dos docentes que exercem funções nos órgãos de administração e gestão das unidades 

orgânicas. 

 

CAPÍTULO XII 

Mobilidade e distribuição de serviço 

 

Artigo 112.º 
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Distribuição de serviço de apoio educativo e substituição 

Deverá ficar expresso, de forma clara, a criação da bolsa de substituição da 

Educação Pré-Escolar. 

 

 

CAPÍTULO XIV 

Condições de trabalho 

 

Artigo 118.º 

Componente letiva 

 A componente letiva dos docentes da Educação Pré-Escolar e dos restantes 

níveis de ensino e grupos de docência deverá ser de vinte e duas horas. 

 Para efeitos do cômputo da componente letiva, prevista no número anterior, 

deve considerar-se como hora letiva o tempo de aula que não exceda cinquenta 

minutos (qualquer que seja o nível de ensino). 

 Cada aula pode ser constituída por um tempo letivo de duração não inferior a 

quarenta e cinco minutos, ou por dois tempos que, no seu conjunto, não 

ultrapassem cem minutos. 

 

Artigo 121.º 

Componente não letiva 

O "controlo disciplinar dos alunos" não pode ser dissociado da atividade letiva, 

uma vez que é uma vertente intrínseca da aula, quer seja exercido pelo docente titular de 

turma, quer pelo que colabora com ele, pelo que só pode ser considerado componente 

letiva. 

 

Artigo 124.º 

Redução da componente letiva 

A componente letiva de trabalho semanal a que estão obrigados os docentes 

deverá ser, para todos os níveis de ensino, sucessivamente reduzida, nos termos 

seguintes: 

 De duas horas logo que os docentes atinjam 45 anos de idade e 10 anos de 

serviço; 
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 De mais duas horas logo que os docentes atinjam 50 anos de idade e 15 anos de 

serviço; 

 De mais duas horas logo que os docentes atinjam 55 anos de idade e 20 anos de 

serviço; 

 De mais duas horas logo que os docentes atinjam 60 anos de idade e 25 anos de 

serviço; 

Independentemente de qualquer outro requisito, os docentes com 30 anos de 

serviço devem beneficiar de 8 horas de redução da componente letiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Com os nossos melhores cumprimentos. 

 

 

Pelo Conselho Executivo da EBI de Lagoa. 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 












































































