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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

O Projeto de Resolução em análise deu entrada na Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores no dia 13 de fevereiro de 2017 e foi submetido à 

apreciação da Comissão Permanente de Assuntos Sociais, por despacho da Presidente 

da Assembleia, emitido em 20 de fevereiro de 2017, para apreciação e emissão de 

parecer. 

 

 

CAPÍTULO II 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

 

A apresentação do presente Projeto de Resolução, emanado pelo Grupo 

Parlamentar do PSD, decorre da faculdade legal atribuída aos Deputados, nos termos da 

alínea d) do n.º 1 do artigo 31.º do Estatuto Político-Administrativo da Região 

Autónoma dos Açores (Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro), em conjugação com o disposto 

no artigo 114.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores. 

O Projeto de Resolução em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo 

artigo 119.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

(Resolução n.º 15/2003/A, de 26 de novembro), o qual é aplicável por remissão do 

artigo 145.º do Regimento.  

Assim, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 42.º do Regimento, 

compete à respetiva comissão especializada permanente apreciar e elaborar o 

correspondente relatório sobre a presente iniciativa.  

Por último, nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores n.º 18/2016/A, de 6 de dezembro, a matéria em apreço na 

presente iniciativa é da competência da Comissão Permanente de Assuntos Sociais. 
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CAPÍTULO III 

PROCESSO DE ANÁLISE 

 

Foi deliberado em reunião da Comissão de Assuntos Sociais proceder à audição 

do Secretário Regional da Educação e Cultura e foi também deliberado solicitar parecer 

escrito às seguintes entidades: Sindicato Democrático Professores Açores (SDPA), 

Sindicato Professores Região Açores (SPRA), Conselhos de Ilha do Corvo, de São 

Jorge, de Santa Maria, das Flores, da Graciosa,  à Escola Básica e Secundária das Flores 

e Assembleias das Escolas Básicas e Secundárias da Graciosa, Corvo, Flores, Santa 

Maria e São Jorge. 

O Secretário Regional da Educação e Cultura, foi ouvido a 28 de março de 2017, 

na delegação de São Miguel da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores. 

 

1) Audição do Secretário Regional da Educação e Cultura (SREC), Avelino de 

Freitas Meneses: 

 

O SREC começou por realçar a sua concordância com os considerandos que 

estão despendidos no texto de abertura deste projeto de resolução do PSD. Porém 

mostrou discordância com o objeto deste projeto de resolução nomeadamente quando se 

defende a aplicabilidade dos Art.º 90.º a 95.º do Estatuto da Carreira Docente que 

implica a concessão de subsídios de fixação, a bonificação de juros bancários, o acesso 

prioritário a formação e a compensação de tempo de serviço, argumentando que tudo 

isto foi pensado para uma época mais antiga quando ocorria a existência continuada de 

carência de pessoal docente devidamente habilitado para exercer funções, situação 

inversa da que acontece hoje. Por isso mesmo, acrescenta, é que anualmente há muitos 

que não conseguem colocação por inexistência de vagas, representando isto a não 

dificuldade em recrutar docentes para qualquer uma das ilhas, deixando de haver uma 

motivação que justifique a implementação de uma politica de incentivos à fixação 
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semelhante à referida comprovando-se isso com o que aconteceu no concurso do 

presente ano letivo: no concurso interno houve 365 candidatos para 110 vagas, no 

concurso externo houve 2988 candidatos para 89 vagas, no concurso interno 

extraordinário houve 205 candidatos para 101 vagas, no concurso externo extraordinário 

houve 2335 candidatos para 96 vagas e na oferta de emprego houve 2189 candidatos 

para 685 vagas. Acrescentou ainda que nesta conjuntura o estabelecimento de um 

regime de incentivos à fixação configura uma situação de gasto despreocupado de 

dinheiros públicos e por isso a revisão do Regulamento prevê a compensação de tempo 

de serviço como instrumento de atração às ilhas mais periféricas e buscando inspiração 

no Art.º 94.º do próprio Estatuto. 

O SREC acrescentou também que o PSD deveria providenciar comedimento 

neste aspeto já que na República, aquando do fim da última legislatura da 

responsabilidade do PSD, a despesa com a Educação cifrava em 3,8%, a mais baixa da 

União Europeia e a Educação era encarada como um custo e não como um 

investimento. Acrescentando factos como o aumento de alunos por turma, ao aumento 

do horário de trabalho dos docentes, assistentes técnicos e operacionais, despedimento 

de milhares de professores fazendo aumentar o desemprego do pessoal docente em mais 

de 150%. 

A deputada Graça Silveira percebendo a carência existente nos anos 90 de 

pessoal qualificado e que justificou a criação dos incentivos à fixação, e percebendo que 

esta carência já não acontece nos dias de hoje, questiona se o Governo pode ou não 

passar por cima desta carência de pessoal qualificado? E, não podendo, porque é que em 

2015 esta cláusula foi mantida aquando da alteração da legislação? 

Em resposta o SREC informa que aquando da alteração do Estatuto em 2015, 

havendo a oportunidade de se alterar tudo o que se entendesse desde que houvesse 

concordância em mesa negocial, este assunto não foi discutido sendo verdade que neste 

novo Regulamento estão de certa forma a fazer uso e a inspirar-se nestas normas do 

Estatuto. 

Em réplica a deputada afirma que em 2015 o Governo não tinha a abertura para 

deixar cair esta medida já que também não estava com abertura para deixar cair a 
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obrigatoriedade de permanência por 3 anos e só com a revogação desta obrigatoriedade 

é que passa a haver necessidade de outros mecanismos para salvaguardar as escolas 

mais pequenas. 

O deputado Bruno Belo interveio para tecer alguns comentários relativamente 

àquelas que foram as declarações iniciais do SREC nesta audição, nomeadamente 

quando este se referiu à necessidade de comedimento na apresentação destas propostas, 

comparando estes custos com os custos utilizados na realização de um evento na 

Freguesia das Sete Cidades. 

Em reação o SREC entende a interpretação do deputado, mas crê que nenhum 

Governo criaria incentivos nas circunstâncias em que se encontra a realidade dos 

docentes nos Açores. 

O deputado Paulo Estevão, começa por dizer que os deputados não estando 

impedidos de se posicionarem sobre determinados assuntos, mesmo que tenham a ver 

com a sua própria carreira profissional, existe o impedimento ético e que só se 

debruçará sobre este projeto de resolução por ser contra o mesmo. Assim, mostra com 

exemplos que a necessidade de professores qualificados nos Açores há uns anos atrás é 

uma situação que já não se coloca neste momento, mostrando que esta não é a solução 

necessária neste momento tendo a Região outros mecanismos para resolver o problema 

sem que isso signifique ter uma despesa adicional. Assim, questiona o SREC sobre 

quantos docentes, na ilha do Corvo, ficavam nos quadros sem ser ao abrigo desta 

obrigatoriedade de permanência por 3 anos? De seguida, dando um exemplo de um 

professor contratado há 15 anos em São Miguel, porque razão deixará de concorrer para 

o Corvo uma vez que não terá de exercer funções já que no mesmo ano pode utilizar a 

afetação à prioridade? 

Em resposta o SREC responde que o beneficio da afetação não é uma certeza. E 

crê que não será por causa dos 0,5 valores que o professor em causa terá uma diferença 

para depois ficar logo numa das escolas da sua preferência. Contudo realça que se este 

professor, concorrendo para o Corvo e permanecendo lá 3 anos tem talvez a 

possibilidade de vir para São Miguel e ficar na escola da sua preferência. Quando à 

primeira questão, refere não estar em posse dos dados concretos, mas refere estar 
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convencido que os docentes que nos últimos anos ficaram na ilha do Corvo em lugares 

do quadro ficaram por via da obrigatoriedade de permanência por três anos. 

Acrescentando que continuarão a ficar colocados professores no quadro da Escola da 

ilha do Corvo mesmo após a revogação dessa obrigatoriedade. 

Em réplica o deputado concorda com a resposta dada à primeira questão e 

também concorda que continuarão a concorrer para o quadro do Corvo, contudo é de 

opinião que, como não tem a obrigatoriedade de ficar, vão utilizar a afetação à 

prioridade fazendo com que seja substituído por um professor contratado. Voltando a 

dizer que esta proposta do PSD é uma das soluções, mas não é a melhor e nem sequer é 

uma solução justa já que significa mais despesa para o Governo. 

A deputada Sónia Nicolau referindo-se aos números de candidatos e ao número 

de vagas referenciado pelo SREC, e até à unanimidade na aprovação do atual Estatuto 

questiona o SREC sobre se a dada altura deixássemos de ter, em grupos mais 

“problemáticos”, candidatos para o efeito o Governo em algum momento não acionaria 

os incentivos à estabilidade? 

Em resposta o SREC afirma que se em algum momento isto acontecesse o 

Governo acionaria este mecanismo tal como o tem feito cirurgicamente em algumas 

circunstâncias. 

A deputada Maria João Carreiro, fez referência àqueles que são os bons 

exemplos da República e que abrangem todos os docentes do país, nomeadamente a 

norma travão, concurso extraordinário e a compensação da caducidade de contrato a 

termo resolutivo que abrange docentes do território nacional e não os do território 

regional. Relativamente aos custos inerentes com a proposta apresentada a deputada 

afirma que esta não pode ser considerada como despesa, mas sim como investimento e 

que se esta seria uma despesa considerável, significa que é estimável o conjunto de 

professores que iriam beneficiar destes incentivos podendo-se dizer então que haverá 

instabilidade e terá de ser aplicada a medida. Em relação à bonificação prevista no novo 

Regulamento do Concurso do Pessoal Docente, inspirada no incentivo à estabilidade do 

pessoal docente previsto no art.º 94.º do Estatuto da Pessoal Docente, conforme referido 

pelo Senhor Secretário, a deputada frisou que o mesmo é o último de outros 
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mecanismos definidos pela tutela documento em questão. Relembrou ainda que a dita 

bonificação subverte a graduação profissional e que mereceu o parecer desfavorável do 

Conselho de Ilha das Flores, da Escola Básica Integrada das Flores, dos Sindicatos e dos 

Partidos da Oposição. Por último, a deputada alertou para o facto de estar aqui em causa 

prevenir e não remediar uma eventual situação de instabilidade do corpo docente, que 

poderá condicionar a qualidade de ensino e a gestão dos órgãos intermédios. 

Em resposta o SREC referindo-se a medidas da República, afirma que já teve 

oportunidade de dizer que se vê na República de hoje muitas questões positivas 

nomeadamente à relação com as Regiões Autónomas e em específico com os Açores 

sendo certo que cada um faz o seu caminho referindo que não se optou pela norma 

travão, abriu-se 3 concursos extraordinários em 3 anos consecutivos depois de uma 

reflexão sobre o número de contratados que estavam a desempenhar funções 

permanentes. Relativamente à caducidade dos concursos refere que esta norma, que 

existe também na Madeira, é uma norma que foi inventada pela República “velha” e que 

foi retirada pela República “nova”. Relativamente à matéria em apreço, repete o que já 

disse de que nenhum Governo abriria um processo destes perante a atual conjuntura. 

Relativamente aos concursos o SREC afirma que apesar de haver a intenção, os 

concursos nunca foram, na prática, quadrienais já que houveram os intercalares de 2 

anos e até os extraordinários. 

Em réplica a deputada reage à afirmação de que nenhum Governo implementaria 

estes mecanismos nesta conjuntura, relembrando que até os Sindicatos já recomendaram 

a implementação de sistemas de incentivos, e em concreto, os previstos. Assim 

questiona o SREC se este pode afirmar se a estabilidade será total e que não precisará de 

implementá-los? Ou então, que não haverá rotatividade e não haverá alunos a terem 

todos os anos professores novos? 

Em reação o SREC diz que não sendo necessário repetir-se sobre as 

considerações feitas pela deputada afirma que está em crer que não se vai assistir a uma 

conjuntura nova e que a evolução será na senda do caminho trilhado nos últimos anos 

ao encontro de uma maior estabilidade. 
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O deputado Paulo Estevão interveio para dizer que os professores com 15 anos 

de serviço e que por algumas razões não querem sair das ilhas onde estão já poderiam 

ter ficado no Corvo ou nas Flores mas por alguma razão não o quiseram fazer sendo que 

a questão que coloca é se estes professores concorriam ou não concorriam por 1 ano, 

sendo que na sua opinião concorriam, em detrimento de concorrerem por 3 anos e 

acrescenta que estes mantinham estes comportamento porque não estavam dispostos a 

cumprir estes 3 anos longe de casa mas estavam disponíveis para entrar no quadro e 

ganhar a prioridade no âmbito do concurso, não sendo ultrapassados por gente com 

classificação profissional inferior. Sendo que no seu entender estes professores não 

alterarão o seu comportamento para ganharem mais 0,5 valores porque atingem aquele 

que é o seu objetivo que é a entrada no quadro sem terem de sair das suas ilhas. Refere 

ainda que quem fica no Corvo são os mais jovens, já que teoricamente tem maior 

disponibilidade familiar para o fazer, sendo da opinião que estes não terão essa 

disponibilidade já que os professores que tem mais tempo de serviço vão concorrer e 

ficar nos quadros e depois utilizarem a afetação à prioridade. 

 

Outros pareceres:  

Os pareceres solicitados e recebidos até a data de aprovação deste relatório serão 

anexos aos mesmo. 

 

CAPÍTULO IV 

APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE 

 

A iniciativa ora em apreciação começa por sustentar que “A escola é encarada 

como a estrutura privilegiada para a aquisição de conhecimentos e competências 

necessárias para formar cidadãos aptos para uma sociedade de informação. A escola e 

os professores confrontam-se com novas tarefas: fazer da escola um lugar mais 

apelativo. 

O ensino deve ser centrado no aluno, no qual o professor desempenha um papel 

fundamental no processo de ensino/aprendizagem”. 
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Acrescenta que “o Governo Regional já assumiu o compromisso de estabelecer a 

periodicidade anual dos concursos e alterar a obrigatoriedade de permanência num lugar 

do quadro por um período de 3 anos, abandonando um modelo que provoca a 

precariedade, a injustiça e a desmotivação dos profissionais do ensino. No entanto, urge 

implementar verdadeiras políticas de fixação de professores nas denominadas ilhas da 

Coesão”. 

E ainda acrescentando que “o Estatuto do Pessoal Docente da Educação Pré-

Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário na Região Autónoma dos Açores, aprovado 

pelo Decreto Legislativo Regional n.º 21/2007/A, de 30 de agosto, com as respetivas 

alterações e republicações, contempla um conjunto de incentivos à fixação dos 

professores, nos seus artigos 90.º a 95.º, cuja, operacionalização cabe ao membro do 

Governo Regional competente na matéria”. 

 

E por isso propõe que se recomende o Governo Regional: 

 

1. A implementação de medidas concretas que levem à fixação de professores nas 

escolas das denominadas Ilhas da Coesão, designadamente a aplicação dos 

“Incentivos à Estabilidade” previstos nos artigos 90.º a 95.º do Estatuto 

supracitado, já no próximo ano letivo. 

 

 

CAPÍTULO V 

PARECER 

 

Assim, a Comissão deliberou, por maioria, emitir parecer desfavorável, pelo 

Plenário da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, do Projeto de 

Resolução n.º 16/XI “Incentivos à fixação dos professores” com os votos do PS e PPM 

contra a iniciativa, com o voto a favor do PSD e com a abstenção com reserva para 

plenário do CDS-PP. 
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Embora sem direito a voto na Comissão Permanente de Assuntos Sociais, a 

Comissão procedeu à consulta da Representação Parlamentar do PCP e do BE que não 

se pronunciaram. 

 

 

O Relator 

 
 

 

 

 

 

 

(João Paulo Ávila) 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

 

A Presidente 

 

 

(Renata Correia Botelho) 

 




































