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Exmo. Sr. 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais 
 

O Sindicato dos Professores da Região Açores remete o seu PARECER relativo ao PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO REGIONAL – “Regime de concessão de bolsa de estudos para a frequência de mestrado na área 

da formação de professores”. 

 

Os melhores cumprimentos 

 
P’lo SPRA 
António Lucas 
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PARECER 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL – “Regime de concessão 

de bolsa de estudos para a frequência de mestrado na área da formação 

de professores” 

 

 As alterações ao regime de aposentação da Função Pública e o fim do 

regime especial de aposentação dos docentes da Educação Pré-escolar e do 

1.º Ciclo do Ensino Básico contribuíram, decisivamente, para o 

envelhecimento da classe docente. A este facto acrescem outros como o 

decréscimo da natalidade, o envelhecimento geral da população residente 

no país, mas, sobretudo, e com especial incidência no território continental, 

o ataque político feito à classe docente, nos últimos quinze anos, com o 

agravamento das condições de trabalho e a desvalorização social e 

económica da profissão. 

 

 Ao analisarmos estes factos em retrospetiva, não poderíamos ter um 

cenário diferente daquele que temos hoje, ou seja, uma classe envelhecida, 

a ansiar por uma aposentação que terá rendimentos substancialmente mais 

baixos do que os do ativo, desmotivada e sobrecarregada por processos 

administrativos e burocráticos de plataformas digitais. 

 

http://www.spra.pt/
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 As universidades e politécnicos dedicados à formação de professores, 

que, na década de 90, tinham anfiteatros cheios de alunos, hoje, enfrentam 

um cenário em que os alunos não completam uma pequena sala. A média 

de entrada nestes cursos tem vido a decrescer nas últimas duas décadas, 

ficando inúmeras vagas por preencher. Este é o resultado de um acumulado 

de políticas contra o sistema educativo público e, sobretudo, contra os seus 

profissionais, alicerçada no Governo de José Sócrates, com a mensagem 

social de que os professores do ensino público trabalhavam pouco e 

ganhavam bem. 

 

“Perdi os professores, mas ganhei a opinião pública!” 

Maria de Lurdes Rodrigues – Ministra da Educação 2005/2009 

 

 

Na Generalidade 

 

 A Direção do Sindicato dos Professores da Região Açores considera 

positiva a iniciativa legislativa em apreço. Não sendo uma forma de resolver 

o problema per si, pode significar o início de um processo de combate ao 

envelhecimento e desertificação da profissão. Para a consolidação deste 

processo, seriam necessárias outras medidas de âmbito regional e nacional 

das quais deixamos algumas sugestões: uniformização das condições de 

trabalho para todos os níveis e ciclos de ensino, incentivos à fixação de 

pessoal docente em zonas (ilhas/concelhos) desfavorecidas, 

desburocratização da profissão, campanha de valorização da Escola Pública 

e da profissão docente, bem como um regime especial de aposentação. 

 

 

http://www.spra.pt/
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Na especialidade 

 

 Consideramos a alínea c) do artigo 1.º desadequada, uma vez que, 

conjugada com o ponto 1 do artigo 5.º, produz uma dupla seleção. Quanto 

a nós, faria mais sentido proceder à seleção neste último artigo, tendo por 

base a classificação mínima de Bom na licenciatura, ou seja, a mesma 

classificação que um docente necessita para a progressão na carreira 

docente. 

 

Angra do Heroísmo, 21 de junho de 2021 

A Direção 
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