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INTRODUÇÃO 

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais procedeu à apreciação, relato e emissão 

de parecer, na sequência do solicitado por Sua Excelência o Presidente da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores, sobre o Projeto de Resolução n.º 126/XII – 

“Estudo de diagnóstico das necessidades docentes na Região Autónoma dos Açores 

para os próximos 10 anos”. 

O mencionado Projeto de Resolução deu entrada na Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores a 29 de junho de 2022, tendo sido enviado, a 1 de julho de 2022, 

à Comissão Especializada Permanente de Assuntos Sociais por despacho de Sua 

Excelência o Presidente da Assembleia Legislativa.   

ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

A apresentação do presente Projeto de Resolução, emanado pelos Grupos 

Parlamentares do PSD, CDS-PP e PPM, 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 39/80, de 5 de agosto, alterada 

pelas Leis n.os 9/87, de 26 de março, 61/98, de 27 de agosto, e 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 (Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores n.º 15/2003/A, de 26 de novembro, alterada pela Resolução da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 3/2009/A, de 14 de janeiro). 

 

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, o qual é 

aplicável por remissão do artigo 145.º do mesmo diploma. 
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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.  

Considerando a matéria da presente iniciativa (educação), constata-se que a 

competência para emitir parecer é da Comissão de Assuntos Sociais, nos termos da 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 1/2021/A, de 

6 de janeiro, alterada pelas Resoluções da Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores n.º 49/2021/A, de 11 de agosto, e n.º 52/2021/A, de 25 de outubro, que 

aprova as competências das comissões especializadas permanentes. 

APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE  E ESPECIALIDADE  

O proponente, em sede de exposição de motivos, refere que “Nos últimos anos, a 

escassez de professores tem configurado um problema estrutural para o futuro da 

educação em todo o país. 

Em inúmeros relatórios e pareceres, o Conselho Nacional de Educação (CNE) alertou e 

referenciou que o envelhecimento da classe docente, associado às perspetivas de 

aposentação, assim como a desvalorização social da profissão e o desinvestimento na 

área da educação, poderia pôr em causa a capacidade de recrutamento de novos 

profissionais habilitados para o ensino. 

Nos meios de comunicação social, proliferam notícias e reportagens de alunos sem aulas, 

um pouco por todo o país, inclusivamente nos Açores. Também se constata que, a fim de 

colmatar a falta de docentes, se tem recorrido a profissionais sem habilitação 

profissional, através da Bolsa de Emprego Público dos Açores (BEPA), para lecionarem. 

Urge, por isso, mitigar a falta de professores no sistema educativo regional e adotar 

medidas que garantam a alocação de novos professores na rede pública de escolas dos 

Açores. 

Tais objetivos só poderão ser prosseguidos com planeamento e previsibilidade, 

designadamente através de estudos prospetivos e avaliativos. 
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Face ao contexto exposto, o Ministério da Educação solicitou à NovaSBE a elaboração 

de um estudo, coordenado por Luís Catela Nunes, para projetar as necessidades de 

recrutamento de novos docentes nas escolas públicas de Portugal Continental até 

2030/2031. 

Dos resultados desse estudo, verificou-se que cerca de 40% dos 120 mil professores que 

davam aulas no ano letivo 2018/2019 deverão reformar-se até 2030/2031. Numa 

década, a necessidade de recrutamento anda à volta de 35 mil novos professores. 

No caso dos Açores, em resposta a um requerimento, o Governo Regional revelou uma 

previsão do número de docentes aposentados no período compreendido entre 2021 e 

2024, estimando que, no final desse quadriénio, deverão ter-se aposentado mais de 300 

professores na Região (76 professores aposentados em 2021, 80 em 2022, 83 em 2023, 

e 80 em 2024, totalizando 319 professores aposentados em apenas 4 anos). 

Perante todo este cenário, o XIII Governo Regional dos Açores, através da Secretaria 

Regional da Educação, decidiu fomentar um conjunto de políticas públicas que tiveram 

como intuito a formação inicial de novos professores e a dignificação da profissão. 

Apesar do já alcançado, ao nível das necessidades de recrutamento, urge conhecer de 

forma mais fina a realidade docente em cada uma das ilhas, bem como avaliar o estado 

dos diferentes grupos de lecionação. 

Proteger a profissão docente e preservar a qualidade do ensino, mas também ter uma 

base de trabalho mais consolidada para saber que políticas e medidas se devem adotar 

no futuro para colmatar a falta de professores, são objetivos que devem estruturar as 

políticas públicas de educação.” e propõe que a Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores recomende ao Governo Regional dos Açores que: 

“1. Apresente um estudo analítico da evolução dos docentes na Região, de 2011/2012 

até ao presente, referindo: 

a) Docentes (Nº) da educação pré-escolar, dos ensinos básico e secundário; 
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b) Número de docentes da educação pré-escolar e ensinos básico e secundário, com 

idade inferior a 30 anos e igual ou superior a 50 anos, no fim do ano letivo 2021/22; 

c) Docentes aposentados (Nº), por grupo de recrutamento, em cada ano letivo decorrido; 

d) Número de docentes do ensino público por situação profissional (professores do 

quadro/professores contratados), por ano letivo. 

2. Realize um estudo de diagnóstico das necessidades docentes na Região Autónoma dos 

Açores para a próxima década, em que o mesmo contenha: 

a) O número de docentes que o ensino público poderá perder até 2031/2032 por motivo 

de aposentação, por ano e grupo de recrutamento; 

b) A estimativa do número de profissionais necessários a contratar até 2032 para 

assegurar que não há falta de docentes nas escolas, por ano e grupo disciplinar; 

c) Indicação das unidades orgânicas mais afetadas atualmente pela falta de docentes e 

a expectável evolução da situação na próxima década”. 

PROCESSO EM ANÁLISE  

Na reunião realizada a 15 de julho de 2022, e após a apresentação, por parte do proponente, 

da presente iniciativa legislativa,  a Comissão deliberou, por unanimidade, proceder às audições 

da Secretária Regional da Educação e dos Assuntos Culturais, do SDPA - Sindicato Democrático 

dos Professores dos Açores e do SPRA - Sindicato dos Professores da Região Açores, que 

decorreram no dia 27 de outubro de 2022, bem como solicitar pareceres escritos às Assembleias 

de Escola da Região Autónoma dos Açores e à Federação das Associações de Pais e Encarregados 

de Educação.            

• Audição do SPRA - Sindicato dos Professores da Região Açores: 

O presidente do Sindicato Professores da Região Açores, António Lucas, começou por referir que 

um estudo da natureza daquele que é proposto é sempre benéfico e que o mesmo poderia já 

ter sido feito. O representante da classe docente explicou que em 2014 o sindicato já tinha feito 

uma previsão sobre a situação do pré-escolar e primeiro ciclo, tendo em conta o fim dos regimes 
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especiais de aposentação, pelo que era previsível que se chegasse à situação de falta de 

docentes que se sente hoje.  

 

Aberta a primeira ronda de questões, inscreveram-se os deputados Rodolfo Franca (PS), 

Catarina Cabeceiras (CDS-PP) e Délia Melo (PSD). 

 

O deputado Rodolfo Franca (PS) questionou o responsável pela estrutura sindical se o estudo 

agora proposto não deveria ser mais aprofundado, com mais critérios, tendo o mesmo sido 

esclarecido que poderia ser incluído o estudo da mobilidade, principalmente das ilhas mais 

periféricas. De acordo com o presidente do SPRA, a falta de professores está a agravar-se em 

todas as ilhas, principalmente, nas mais pequenas, onde 30% dos docentes do quadro não se 

fixam, pelo que seria interessante que se fizessem projeções a este nível, embora esta seja uma 

situação muito volátil, não permitindo uma projeção tão fidedigna como outros critérios.  

 

Seguidamente, a deputada Catarina Cabeceiras (CDS-PP) interveio, relembrando um conjunto 

de medidas já colocadas em prática pelo atual Governo no sentido de suprir os problemas que 

se prendem com a falta de pessoal docente. Perguntou, neste seguimento, se a implementação 

deste estudo é pertinente, como ferramenta auxiliar no planeamento futuro, ao que foi 

informada que é sempre mais um instrumento que permite projetar o futuro e as necessidades, 

porque quanto mais informação houver disponível, melhor serão as decisões tomadas. 

A deputada centrista questionou se, no passado, fora feito algum estudo do género. Em 

resposta, o presidente do sindicato explicou que havia uma breve caracterização do corpo 

docente na região, de 2018/2019, mas sem o mesmo pormenor que o estudo aponta.  

 

A deputada Délia Melo (PSD) retomou uma questão referida pelo presidente do SPRA para lhe 

questionar sobre a autoria da caraterização do corpo docente datada do ano letivo 2018/2019. 

A deputada perguntou, ainda, se a alteração ao Estatuto da Carreira Docente de 2015 

apresentou alguma novidade no sentido de resolver o problema da falta de professores que se 

começava a sentir naquela altura e que se agravou muito nos anos seguintes. Em resposta às 

questões colocadas, o dirigente António Lucas disse não saber quem fizera o estudo, mas que o 

mesmo estava disponível nas estatísticas da educação. O mesmo disse, também, que o sindicato 

que preside não assinou o acordo aquando da revisão do Estatuto da Carreira Docente em 2015, 

precisamente por não concordar com o facto de não se uniformizar os horários dos professores 

do pré-escolar e primeiro ciclo. Acrescentou que na altura tinha já as previsões do que viria a 
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acontecer, baseado nos diferentes grupos de formação – antes e depois de 1976 -, mas que, 

mesmo tendo sido partilhada a preocupação, nada foi concretizado para evitar os problemas 

que se viriam a verificar.  

 

Numa segunda ronda, inscreveram-se, novamente, os deputados Rodolfo Franca (PS) e Délia 

Melo (PSD). 

 

O deputado Rodolfo Franca (PS) perguntou se o estudo deveria ter a indicação de um prazo para 

ser concretizado e quais as medidas que deveriam ser tomadas no imediato para resolver o 

problema da falta de docentes. 

Em resposta à questão, o representante da estrutura sindical disse ser, de facto, um estudo 

premente e voltou a repetir que se poderia fazer uma projeção de questões como a mobilidade 

de docentes. Para António Lucas, “não temos vagas de acesso ao quinto e ao sétimo escalão 

nem quotas na avaliação, o que tem feito com que alguns docentes que estão sensivelmente a 

meio da carreira venham para cá. Seria interessante tentar segurá-los cá.”. Para além do 

referido, apontou os apoios pecuniários como mais uma medida importante e eficaz. 

 

A deputada Délia Melo (PSD) pediu a palavra e, após tecer um breve comentário àquela que foi 

a intervenção do deputado socialista, perguntou se as propostas de alteração ao Estatuto da 

Carreira Docente em curso farão com que as condições para a carreira docente nos Açores se 

tornem mais aliciantes, podendo, eventualmente, captar docentes do território nacional e 

reduzir a mobilidade de docentes.  

Em resposta, o presidente do SPRA disse não interessar à região “captar apenas docentes que 

estão a meio da carreira e que venham para cá um ano ou dois e que depois voltem para o 

continente.” E acrescentou “interessa-nos mais captar os jovens que acabaram os cursos de 

formação de professores, quer aqui na região, quer no continente, porque esses têm maior 

disponibilidade para permanecer cá períodos de tempo muito mais alargados.”. 

 

• Audição do SDPA - Sindicato Democrático dos Professores dos Açores: 

O presidente do SDPA, António fidalgo, fez-se acompanhar pelo Vice-Presidente, André Vaz. As 

suas primeiras palavras foram no sentido de congratular a iniciativa, porque toda e qualquer 

proposta que tenha em vista a valorização da profissão docente é bem-vinda.  
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O presidente da estrutura sindical, após uma breve reflexão acerca dos principais 

constrangimentos profissionais atuais, referiu que não existe, de facto, um planeamento 

prospetivo para aferir a oferta e procura de docentes e que permita prever as necessidades 

desta classe para que sirva de base a tomadas de decisão sustentadas e fundamentadas.  

Sem prejuízo do que o projeto de resolução propões, é entendimento do SDPA que o estudo 

poderia contemplar outras variáveis, como o número de candidatos opositores aos diferentes 

concursos, por grupo disciplinar e prioridade; o número de candidatos disponíveis para 

substituição após a colocação inicial em contrato a termo resolutivo, por grupo disciplinar; e o 

número de indivíduos a lecionar na região sem habilitação profissional por grupo disciplinar. 

 

 Aberta a primeira ronda, inscreveram-se os deputados Rodolfo Franca (PS), Catarina Cabeceiras 

(CDS-PP) e Délia Melo (PSD). 

 

O deputado Rodolfo Franca (PS) começou por solicitar que o presidente do SDPA referisse, mais 

uma vez, que outras variáveis deveriam ser incluídos no estudo, tendo este repetido o que 

dissera anteriormente e explicado que é importante que este planeamento prospetivo inclua 

estratégias de caracterização e provisão das necessidades do sistema educativo no que diz 

respeito ao pessoal docente nos diferentes grupos de recrutamento, para que se possa 

antecipar a implementação de respostas mais adequadas. 

 

Interveio, de seguida, a deputada Catarina Cabeceiras (CDS-PP) que começou por explicar 

precisamente que o documento em análise era uma recomendação ao Governo, pelo que seria 

possível incluir mais indicadores para além dos apontados no projeto de resolução. Ainda que 

alguns indicadores pudessem ser acrescentados, a deputada questionou da pertinência da 

iniciativa, no sentido de compreender se era algo que, no entender do SDPA, poderia ser 

benéfico no planeamento do futuro e se no passado havia sido feito algo do género. Em 

resposta, o dirigente sindical deu nota que ao longo de muitos anos não foram feitos estudos 

prospetivos para se tomarem decisões, quer a nível nacional, quer regional. É da opinião que 

este tipo de estudos permite que se tome consciência da realidade e se tenha a possibilidade de 

agir de modo mais fundamentado.  

 

A deputada Délia Melo (PSD) interveio para questionar se, na alteração do Estatuto da Carreira 

Docente de 2015, havia sido introduzida alguma medida para a valorização da carreira destes 

profissionais e se o estudo agora sugerido deverá ser implementado com uma visão para a 
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década ou se o mesmo deverá ser acompanhado de outros estudos parcelares, com informação 

atualizada anualmente, tendo sido esclarecida que, de facto, um acompanhamento regular é a 

melhor forma de se operacionalizar este estudo. Ainda em resposta às questões colocadas, o 

presidente do SDPA disse que o Sindicato sempre pugnou pela tomada de decisões que levassem 

a que não se chegássemos a esta situação em que estamos agora, mas não havia 

verdadeiramente a preocupação de ver de forma mais pormenorizada quais eram os grupos em 

que já se notava a falta de docentes nem havia a consciência, por parte da anterior tutela, de 

que a médio prazo poderíamos estar numa situação mais complicada. 

 

Na segunda ronda de questões, participaram os deputados Rodolfo Franca (PS) e Délia Melo 

(PSD).  

 

O deputado Rodolfo Franca (PS) perguntou se o estudo não deveria ter um prazo para ser 

apresentado e se não deveriam ser implementadas medidas no imediato para dirimir o 

problema da falta de docentes, tendo o mesmo sido esclarecido que não se sabe o tempo que 

demorará o estudo, mas tal não impede que se avance com medidas. Segundo António Fidalgo, 

há medidas já tomadas e há melhorias verificadas, mas agora é necessário alargar-se a ação a 

um conjunto multifacetado de medidas que possam colmatar a situação e, por tal, o Sindicato 

continua a insistir na questão da valorização da profissão docente. 

 

A deputada Délia Melo (PSD) questionou se a negociação em curso, para a alteração do Estatuto 

da Carreira Docente, apresenta medidas para a valorização da classe docente. Em resposta, a 

deputada foi informada que, efetivamente, se assiste a melhorias, que há acolhimento da parte 

da tutela, mas o processo negocial ainda está no início e há ainda um longo caminho a percorrer. 

 

Na terceira e última ronda, inscreveram-se os deputados Rodolfo Franca (PS) e Catarina 

Cabeceiras (CDS-PP), para questionarem se não deveriam ser conhecidas as opções políticas 

deste Governo em relação à Educação para depois se adequar o estudo recomendado e se o 

Sindicato havia alertado a tutela, no passado, para a necessidade de implementar os incentivos 

previsto no Estatuto da Carreira Docente, respetivamente. 

Em resposta, o representante dos professores disse que o estudo tem a emergência que se 

impõe, porque os problemas são sobejamente conhecidos, e que uma entidade tecnicamente 

capaz deverá ficar responsável pelo mesmo. Em relação aos incentivos, António Fidalgo 

confirmou que existem, mas que não são aplicados. 
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• Audição da Secretária Regional da Educação e dos Assuntos Culturais: 

A audição teve o seu início com uma resenha feita pela senhora Secretária Regional Sofia Ribeiro 

sobre o que foi encontrado pela tutela ao tomar posse e o que tem a mesma feito desde que 

está a governar, ou seja, nos últimos dois anos.  

A Secretária Regional da Educação e Assuntos Culturais reconheceu que o fenómeno da falta de 

professores não é exclusivo dos Açores, mas o acusou o anterior executivo (PS) de não ter 

tomado medidas para responder ao problema. 

“À data em que este governo iniciou funções [novembro de 2020], não tínhamos disponíveis 

estudos que fizessem uma projeção das necessidades por grupo de recrutamento, que tivessem 

tido repercussões em políticas educativas de incentivo à profissionalidade e colocação destes 

professores”, vincou. 

Sofia Ribeiro salientou que, até 2024, está prevista a aposentação de “pouco mais de 300 

docentes”, mas alertou para a necessidade de serem tomadas medidas atempadas para 

substituir estes professores. 

“As alterações, no que concerne à formação inicial, aos incentivos, à adesão à profissão têm 

necessariamente, no mínimo, uma delonga de dois anos, porque é esse o período de mestrados 

em ensino”, apontou, mas há trabalho já feito e neste campo destacou como medidas de fixação 

de professores nos Açores a criação de bolsas para a frequência de mestrados em ensino, a 

criação de incentivos para alunos de outras universidades que queiram fazer estágio na região 

e a revisão do Estatuto da Carreira Docente. 

Aberta a primeira ronda, inscreveram-se os deputados Rodolfo Franca (PS), Délia Melo (PSD) e 

Catarina Cabeceiras (CDS-PP). 

 

O deputado Rodolfo Franca (PS) perguntou se não deveria ser apontado um prazo para a 

conclusão do estudo e se o mesmo não deveria ter um conjunto de indicadores mais abrangente, 

ao que foi esclarecido que o estudo se centra em duas partes, na década anterior e na próxima.  

O levantamento já começou a ser feito e, em relação ao estudo para os próximos dez anos, já 

foi abordada a cooperação entre a Secretaria Regional de Educação e de Assuntos Culturais com 

a Universidade dos Açores, no sentido de se poder desenvolver estudos prospetivos e de 

projeção. E acrescentou, “a nossa intenção, se a Assembleia Legislativa aprovar esta proposta 

de resolução, é podermos a encetar estes trabalhos logo no início do próximo ano de 2023.”. 
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Questionada pela deputada do PSD Délia Melo sobre se o anterior executivo tinha deixado 

dados sobre as necessidades de docentes, a governante Sofia Ribeiro disse que já havia esse 

acompanhamento, mas “não se verificava qualquer consequência dessa análise”. 

“Se nós analisarmos os dados que nos aferem a totalidade do pessoal docente em exercício de 

funções no sistema educativo, nos últimos anos, reparamos que tinha havido até à posse deste 

governo uma redução de pessoal em exercício de funções, que não tinha tido qualquer 

contraposição”, avançou.  

 

Seguidamente, a deputada Catarina Cabeceiras (CDS-PP) perguntou se, nos dados deixados pela 

tutela anterior, do partido socialista, as únicas variáveis eram o número de docentes e as 

aposentações, tendo a Secretária Regional respondido afirmativamente. A deputada perguntou, 

ainda, se o estudo poderia ser um instrumento estratégico de planeamento do futuro, ao que a 

titular da pasta da educação nos Açores referiu, “Entendemos como útil, não somente fazer-se 

esta análise dos últimos 10 anos, como também um estudo que já anteveja qual será a evolução, 

por grupo de recrutamento, nos próximos 10 anos, que nos permita depois orientar as políticas 

educativas para essas necessidades.”.  

 

Na segunda ronda, pediu, novamente, a palavra o deputado Rodolfo Franca (PS) que perguntou 

se não seria importante a divulgação das opções estratégicas do Governo na área da educação 

antes de se avançar com um estudo. Em resposta, a governante referiu que estão a ser discutidas 

alterações que, a breve trecho, serão discutidas também na Assembleia Legislativa. Porém, se 

por um lado existem situações em que a decisão política prévia poderá condicionar todo o 

estudo, por outro lado há também a situação contrária, em que as decisões políticas terão 

necessariamente de ser tomadas à posteriori destes estudos e, portanto, há duas situações – a 

prévia e posterior. 

A Comissão de Assuntos Sociais recebeu os seguintes pareceres escritos: 

- Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação 

- Assembleia de Escola da Escola Secundária da Ribeira Grande 

- Assembleia de Escola da Escola Básica e Secundária de Velas 

- Assembleia de Escola da Escola Básica Integrada da Maia 

- Assembleia de Escola da Escola Básica Integrada de Água de Pau 
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- Assembleia de Escola da Escola Secundária Vitorino Nemésio 

- Assembleia de Escola da Escola Básica e Secundária das Flores 

- Assembleia de Escola da EBS do Nordeste 

- Assembleia de Escola da Escola Básica Integrada de Vila do Topo 

- Assembleia de Escola da EBS da Calheta 

- Assembleia de Escola da Escola Básica Integrada de Lagoa 

- Assembleia de Escola da EBI Canto da Maia 

- Assembleia de Escola da Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond 

 

POSIÇÃO DOS PARTIDOS SEM DIREITO A VOTO NA COMISSÃO  

 

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer abstenção com reserva de posição para 

plenário relativamente à presente iniciativa. 

 

VOTAÇÃO DOS PARTIDOS  

 

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer abstenção com reserva de posição para 

plenário relativamente à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do PSD emite parecer favorável relativamente à presente 

iniciativa.  

O Grupo Parlamentar do CDS-PP emite parecer favorável relativamente à presente 

iniciativa. 

A Representação Parlamentar do CH emite parecer favorável relativamente à presente 

iniciativa. 

A Representação Parlamentar do IL emite parecer abstenção com reserva de posição 

para plenário relativamente à presente iniciativa. 
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CONCLUSÕES E PARECER  

Com base na apreciação efetuada, a Comissão Permanente de Assuntos Sociais deliberou, por 

maioria, com os votos a favor do PSD, CDS-PP e CH e a abstenção do PS e IL com reserva de 

posição para Plenário, emitir parecer favorável relativamente ao presente Projeto de Resolução. 

Ponta Delgada, 7 de novembro de 2022. 

 

A Relatora 

 
 

    (Délia Melo) 
 
  

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

Ao presente relatório são anexos os pareceres por escrito. 

 

 

O Presidente 

 

 
 

                                                                 (J. Joaquim F. Machado) 

 






























