


 

 

Projeto de Resolução 

Incentivos à fixação de professores 

 

Quando se aposta na Educação está-se a garantir o futuro. Quando 

nos empenhamos na Educação estamos a fomentar o crescimento 

económico. Quando se investe na Educação estamos a promover a 

coesão social e a construir uma cidadania solidária. 

Garantir que todos os alunos aprendem e atingem níveis de 

qualidade nas suas aprendizagens, promover a igualdade de 

oportunidades essencialmente junto dos alunos mais 

desfavorecidos, são desafios da Escola do Século XXI.  

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.  

Valorizar o papel do professor é um fator decisivo para uma 

Educação de qualidade e, neste sentido, é necessário que as 

políticas educativas sejam eficazes e que se traduzam na melhoria 

da qualidade do ensino e na promoção do sucesso escolar. 

 



 
 

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. Esta preocupação já 

foi manifestada publicamente por profissionais do sector da 

Educação, nomeadamente no que diz respeito às Flores e ao Corvo. 

Nas nossas ilhas só conseguiremos estancar o contínuo processo de 

despovoamentos das ilhas mais pequenas se formos capazes de ter 

uma resposta diferenciada para problemas diferenciados.  

Temos de ter a coragem de assumir e corrigir as assimetrias,  

recorrendo, para o efeito, à adoção de outro tipo de medidas que se 

encontram plasmadas em instrumentos legislativos. 

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. 

Face ao exposto, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, 

o Grupo Parlamentar do PSD/A propõe que a Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores recomende ao Governo: 



 

 

 

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. 

 

Horta, 13 fevereiro de 2017 

 

O Grupo Parlamentar do PSD/Açores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


