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Exmo. Senhor Presidente da Comissão Especializada 

Permanente de Assuntos Sociais 

da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

 

 

Assunto:  Pedido de Parecer sobre a Proposta de Decreto Legislativo Regional – Quarta alteração ao 

Regulamento de Concurso do Pessoal Docente da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e 

Secundário   (V/ Ref: S/631/2021-02-24) 

 

Acusamos a receção do pedido de parecer supra identificado, o qual mereceu a nossa melhor atenção, 

tendo a Assembleia de Escola, da Escola Secundária Manuel de Arriaga, emitido, por unanimidade, 

parecer favorável, tal como se fundamenta de seguida. 

Esta Proposta de Decreto Legislativo Regional vem dar cumprimento à Diretiva 1999/70/CE do Conselho 

da União Europeia, vinculando, assim todos os docentes contratados sucessivamente por três ou mais 

anos letivos. Passados 22 anos, é com muito agrado que constatamos que tantos e necessários docentes 

às escolas da RAA terão, neste Decreto Legislativo, a oportunidade de conseguirem um vínculo merecido 

e justo.   

O novo regulamento de concurso contribui para a tão desejada estabilidade do corpo docente nas escolas 

da RAA, e muito particularmente na nossa escola, bem como a estabilidade do docente e a respetiva 

conciliação com a sua vida pessoal e familiar, pois fixa o docente a uma ilha.  

A vinculação vai permitir aos docentes a justa progressão da carreira e respetiva remuneração, de acordo 

com o tempo de serviço prestado. Vai garantir, ainda, os mesmos direitos que os docentes de quadros de 

escola, no que respeita à participação nos órgãos da escola, podendo assim haver uma revitalização e um 

rejuvenescimento nesses órgãos. De destacar, também, o facto de este Decreto salvaguardar a 
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hierarquização dos docentes, tendo em conta o tipo de vínculo e/ou antiguidade e permitir a necessária 

mobilidade entre as regiões autónomas e o continente português. 

Apesar de não ser uma questão abordada no Decreto Legislativo em apreciação, não podemos deixar de 

expressar a nossa preocupação com a situação que se começa a viver na nossa escola, e naturalmente em 

muitas escolas da Região, e que se prende com a falta de professores profissionalizados em alguns grupos 

de recrutamento. 

Tomamos a liberdade de sugerir à Secretaria Regional da Educação uma reflexão séria sobre este 

problema, que, estamos em crer, vai tornar-se bastante evidente e preocupante a muito curto prazo. É 

necessário refletir e criar resoluções para este problema. É urgente investir na profissionalização de 

pessoal docente, abrindo, por exemplo, cursos via ensino na Universidade dos Açores e criando condições 

e incentivos de fixação dos docentes, nomeadamente na ilha do Faial.  

 
Com os melhores cumprimentos. 
 
Horta, 15 de março de 2021 
 

 A Presidente da Assembleia de Escola da ESMA 

_____________________________ 

Natália Pereira 

 


