Carla Machado
Manuela Rosa
De:
Enviado: quinta-feira, 4 de Junho de 2009 16:14
Para:

arquivo
Assunto: FW: Altera* ao ECDRAA: envio de parecer e anexos
Anexos: parecer ecdraa alraa 020609.pdt parecer_ecdraa_alra_100209.pdf; ECD _
Memorando_Fev.pdf

De: Dorisa Puga
Enviada: quinta-feira, 4 de Junho de 2009 16:09
Para: app
Assunto: FW: Altera* ao ECDRAA: envio de parecer e anexos
Boa tarde,
Encarrega-me a Presidente da Comissao dos Assuntos Sociais de envier aos vossos servicos os
documentos em anexo para distribuicao.
Cumprimentos,

Dori4a/Purt/Va1acieur

GRUPO
PARLAMENTAR
Partdo Sodalista

Rua de S. Pedro, 116-118
9700-187 Angra do Heroismo
Telef: +351 295 404 041
Telm: +351 965 944 883
Fax: +351 216 285
E-mail: cinugaealra

De: SDPA [Presidente] [mailto:presidente©sdpa.pt]
Enviada: quarta-feira, 3 de Junho de 2009 17:33
Para: Claudia Costa
Assunto: Altera* ao ECDFtAA: envio de parecer e anexos
Exma. Senhora
Presidente da Comissäo Permanente de Assuntos Sociais
Junto remeto a V. Exa. o parecer deste Sindicato sobre a alteragao ao ECDFtAA, hoje apresentado, bem como
os seus anexos, que dele fazem parte integrante.

04-06-2009

Corn os mais cordials cumprimentos
Fernando Manuel Quaresma Coelho Marques Fernandes
Presidente da Direccao

SINDICATO DEMOCRATIC° DOS PROFESSOFtES DOS ACORES
R. Arcanjo tar, 7, R/C Poente, 9500-162 PONTA DELGADA
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PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL
ALTERA 0 ESTATUTO DA CARREIRA DOCENTE NA REGIÃO AUT0NOMA DOS ACORES

PARECER

Solicitou a Comissao Permanente de Assuntos Socials da Assembleia Legislativa da Regiäo AutOnoma dos
Acores o parecer deste Sindicato sobre a proposta em epigrafe.
Importa por isso emiti-lo.

Na generalidade
1. Decorre a presente proposta de um incompreensivel conjunto de incorreccOes verificadas na
redaccfio final do Decreto Legislativo Regional n.0 4/2009/A, de 20 de Abril, que, como situa o seu
preárnbulo, «urge esclarecer e rectificar».
2. Porem, e ao contrario do que refere o oficio n o SAT-GRSP-2009-900, de 06-05-2009, do Chefe de
Gabinete de S. Exa. o Senhor Secretario Regional da Presidencia, a coberto do qual foi remetida a
proposta de diploma agora em apreciagão, as normas nele inscritas, tendo sido objecto de
negociagäo com as organizagOes sindicais, näo mereceram o estabelecimento de qualquer acordo.
3. Face ao exclusivo propOsito determinado no preambulo da proposta sub judke, o SDPA reitera o
disposto no seu Parecer de 10-02-2009, que se junta (Anexo 1), apresentado na audigào deste
Sindicato pela Comissão Permanente de Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa da Regifio
AutOnoma dos Acores, na mesma data, sobre o Ante-projecto de Decreto Legislativo Regional que
então pretendia alterar o Estatuto da Carreira Docente na Regiäo AutOnoma dos Acores, aprovado
pelo Decreto Legislativo Regional n o 21/2007/A, de 30 de Agosto, sem prejuizo das seguintes
consideragfies.
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4.

Para a mais cabal conformidade e fidedignidade corn a negociado, igualmente se apensa ao
presente parecer o Memorando de 08-02-2009 (Anexo 2), da autoria da Secretaria Regional da
Educagão e Formagao, resultante da primeira e segunda ronda negocial, e das reunifies ocorridas no
period() suplementar de negociacfies.

5.

Verificando-se a necessidade das alteragfies propostas pelo Governo Regional dos Acores, é
igualmente necessario proceder-se ao aclaramento da redaccao dada aos n.° 5 9 e 10 do art.° 69.0,
para que seja exequivel e equitativo o alcance da normas aprovadas, referentes as reducfies das
componentes lectiva e n5o lectiva dos coordenadores ou docentes em fungi:3es de avaliadores.

6.

Finalmente, e quanta a questão das remunera95es, prevista no n.° 2 do art.° 85. 0 , o SDPA
considera, sem prejuizo de alteragao mais favoravel que venha a ocorrer em sede de revisào da
carreira e estrutura remuneratOria dos docentes, que deve ser adoptada uma norma que valorize os
indices remunerat6rios previstos para os docentes contratados e em ano probatOrio, a partir do ano
escolar de 2010/11, em que cessa a aplicacao do art.° 6. 0 do ECDRAA (no que se refere
remunerag5o dos docentes ern inicio de carreira), por analogia corn o actualmente em vigor,
designadamente tendo por referancia os indices 167 e 151.

Na especialidade
Artigo 1.0
Alteragfies ao Decreto Legislativo Regional n.° 4/2009/A, de 20 de Abril

Artigo 2.0
Altera* ao Decreto Legislativo Regional n.° 21/2007/A, de 30 de Agosto

Artigo 3.°
Alteragào ao Estatuto da Carreira Docente na Reg& AutOnoma dos Acores

2
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oArtigo 68.0
3 — Para efeitos do disposto no nümero anterior, o period() de entrega do relatOrio de auto-avalia* e do
formulerio é o seguinte:

Artigo 72.0
liens de classifica*

Artigo 85.0
Indices remuneratOrios

Artigo 4•0
Republica*

Artigo 5.0
Entrada em vigor

Ponta Delgada e Sindicato Demoaätico dos Professores dos Acores, 02-06-2009
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ANTE-PROJECTO DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL QUE PRETENDE ALTEFtAR 0
ESTATUTO DA CARREIRA DOCENTE NA REGIAO AUTONOMA DOS ACORES, APROVADO PELO
DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N o 21/20071k DE 30 DE AGOSTO

PARECER

A Comissk Permanente de Assuntos Sociais (CPAS) da Assembleia Legislativa da Regiäo AutOnoma dos
Acores (ALRAA) solicitou a comparéncia do Sindicato Democtitico dos Professores dos Acores (SDPA), a
*
fim de ser ouvido sobre o Ante-projecto (AP) em epigrafe, da autoria da Secretaria Regional da Educagão
e Forma* (SREF) do Governo Regional dos Acores (GM).
Importa, por isso, emitir o nosso parecer, corn a ressalva de que este Sindicato o farà na posse e
consideragào do memorando negocial decorrente da ronda de negociagao suplementar, e rt &
. de uma
proposta consolidada de alteragao do ECDRAA.

NA GENERAI_IDADE
1. Sobre o processo negocial mantido corn a SREF
Realgamos negativamente que a proposta de alteragao ao Decreto Legislativo Regional n o 21/2007/A, de
30 de Agosto, tenha sido remetida, pelo GFtA, a ALFtAA, antes de se ter consumado qualquer negocia0o
colectiva, a que a matdria obriga e a Lei impOe.
Tal facto, inêdito, näo Ode deixar de merecer o nosso mais vivo reptidio, pela desconsideracäo do
determinado pela Lei e pelos principios constitucionais e legais de respeito pela representack dos
trabalhadores nos processos negociais em que as suas carreiras e condiglies de trabalho estejam em
causa, e levou este Sindicato a apresentar veemente protesto junto da tutela da Educagao e a comunicar
que Mc, prescindia — em caso algum — da negociagao colectiva que estas propostas governamentais
obrigam.
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Nessa sequencia, foi agendado, em reuni5o preparatOria, ocorrida a 23-12-08, um processo negocial,
contingenciado pela submissäo a ALMA do AP aqui em causa, corn um estreitissimo prazo de cerca de
10 dias entre reuniOes, em nOmero de duas, manifestamente insuficientes para se poder encetar uma
revis& profunda e ponderada do ECDRAA, como no nosso entendimento deveria ocorrer, face a
experiencia colhida com a anterior negociagao, cujos resultados aconselhariam mais grave e aprofundado
estudo, ate da prOpria coerencia interna do diploma.
Mau grado tal contexto, o SDPA nao deixou de integralmente apresentar e suscitar a discuss& as suas
contrapropostas e solugOes alternativas, de acordo com o mandato conferido pelos docentes que
representa, tendo inclusivamente, no period° que mediou this reuniOes, realizado reuniOes sindicais nas
ilhas de S. Miguel, Terceira e Falai, em que, unanimemente, os educadores de infencia e professores
nelas presentes ratificaram as posicOes advogadas pelo SDPA, na sua Primeira apreciagao ao AP em
analise.
Registando-se urn desacordo significativo nas reuniaes de negociag& de 07-01-09 e 17-01-09, foi o
SDPA forcado a recorrer ao procedimento de negociag5o suplementar, cuja reuni5o final se realizou no
dia 04-02-09.
2. Breve enquadramento
0 actual Estatuto da Carreira Docente na Regi5o Aut6noma dos Acores (ECDRAA) foi aplicado a todo o
sistema educativo regional a partir do ano escolar de 2007/08.
Porem, e como o SDPA afirmou, o ECDRAA:
a) Nâo definiu uma «carreira aliciante, motivadora e congregadora dos docentes que trabalham na
Reglao» 2 , assumindo-se como «um instrumento de caracter economicista, funcional, mais do que
estatut5rio, e redutor da autonomia profissional docente»2;
b) No nos parecia conforme uma boa exegese e lOgica juridico-formal, incluindo «ern sede
estatutaria materias de natureza regulamentar, e por isso, corn um ambito de natureza mats
restritiva, par maior caducidade temporal, menor estabilidade normativa ou diverso 'ambito de
Cfr. Primeira apreciack do SDPA sobre a proposta de Estatub da carreira docente na Ftegiao AutOnoma dos Acores, de 01-022007
2 Cfr Primeira apreciagao do SDPA sabre a proposta de Estatuto da carreira docente na Regfao AutOnoma dos Acores, de 01-022007.
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destinatarios. A este titulo, e a confirmar a validade desta nossa posig g o, atestam o prOprio ECD
em vigor, que reservou o poder regulamentar para diplomas subsequentes a sua publicagao, e a
pratica legislative sobre as materias nele inscritas, ate na RAA, que nunca procurou alterar o ECD
inserindo normas regulamentares no corpo do diploma.»3
c) Agravou significativamente a carreira docente, aumentando a sua durack de 26 para 35 anos,
para a maioria dos professores dos Acores, agravamento täo mais penalizador quanto o corpo
docente dos Acores é mais juvenilizado que o do Continente, conforme demonstram os estudos
elaborados pelo SDPA e baseados nos dados estatisticos referentes aos docentes em carreira nos
Acores e no Continente.
d) Estabeleceu um conjunto de condigOes, relativamente aos horarios de trabalho dos docentes que
desvirtuaram o seu tempo de trabalho semanal e a componente individual de trabalho,
diminuindo drasticamente o tempo que os professores dispeem para o nOdeo da sua profissao:
as aulas e os alunos;
e) Instituiu um modelo de avaliagão do desempenho inexequivel, não consensualizado, e constritor
do desenvolvimento da profissionalidade docente, que avalia todos «como se fossem um 56,
numa profissào que tern como trago identitario a diversidade de praticas profissionais consoante
os niveis e ciclos de ensino, as disciplines ou areas leccionadas e as concepgaes filosOficas e
pedagOgico-didacticas prOprias de cada docente, de acordo corn o prindpio da sua
responsabilidade profissional» 5 , e que mereceu a desaprovac g o massive dos docentes dos
Acores, que subscreveram o abaixo-assinado «Por uma avaliagâo digna», promovido em 2007
pelo SDPA;
f)

Penalizou os docentes no dominio da walla* do desempenho pelas fetes por motivos de
satide;

g) Penalizou os docentes que, para o desenvolvimento da sua formacao acresdda, usufruam do
estatuto do trabalhador-estudante.
Sobre as questees de duvidosa constitucionalidade e legalidade, como sOo exemplo o impacto das faltas
por doenga na avaliagao do desempenho e a penalizagäo pela fruicâo do estatuto do trabalhadorestudante, foi o SDPA forgado a apresentar queixa na Provedoria de Justice, a que se seguiu, pela

dr. Primeira apreciag g o do SDPA sobre a proposta de Estatuto da carreira docente na Regi g o AutOnoma dos Acores, de 01-022007
4 Cfr. Segunda apreciag g o do SDPA sobre a proposta de Estatuto da carreira docente na Regrg o Autdnoma dos Acores, de 08-022007
$ Cfr. Quart] apredagg o do SDPA sobre a proposta de Estatuto da carreira docente na Regi g o Autdnoma dos Acores, de 14-03-2007
3
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administragão educative, em regime de circulares e oficios 6, designadamente sobre o impact° das faiths
na walla* do desempenho, um conjunto de interpretagOes do prOprio ECDFtAA ao arrepio do seu texto
original.
No final do cur-to processo negocial que antecedeu a submissão do ECDRAA a Assembleia Legislativa
Regional (ALRAA), o SDPA foi forgado a considerar que7:
a) A extensao inêdita do ECDRAA evitava a negociagäo separada das muitas matérias que
mereceriam tratamento especificado, fugindo sempre a regulamentack posterior dos principios
estatuterios, designadamente de questhes nucleares como a avaliagao do desempenho que, pela
sua complexidade, requer tratamento especifico e destacado;
b) Se assistiria a interpretagao casuistica por parte da administragao educativa de cada uma das
situagOes praticas que viessem a ocorrer, o que se verificou.
Mais, antevimos que o actual ECDRAA padeceria de «uma contradig5o essencial: é um instrumento legal
pesado e de complexa alteragäo, quer no piano material, quer inclusivamente no piano formal, uma vez
que advira do poder legislativo da Assembleia Legislative Regional, o que dificultara a sua alterag5o; e ao
mesmo tempo é um documento que, face as inUmeras normas de carácter regulamentar, vai ser
obrigado a conter sucessivas alteragaes»,
Passado apenas cerca de um ano escolar sobre a sua aplicagão, ainda que incompleta, a experiancia veio
demonstrar que as preocupagaes do SDPA sobre os manifestos problemas e insuficiéncias do ECDRAA,
não apenas de natureza interpretative e procedimental (ao invds do que é postulado no preambulo do AP

sub judice) tenham conduzido — e bem — a necessidade, sentida pelo Governo Regional dos Acores
(GRA), «de se proceder a algumas alteragOes, ajustes e correcgOes» 9 ao diploma instituinte.
Todavia, foi nosso pensamento que o ECDRAA careceria de uma revisSo mais profunda, essencialmente
no que concerne ao modelo de avaliag5o do desempenho e a determinagbo das condigOes de trabalho,

• Oficio-circular S-DRE/2008/3785, de 08-04; Circular C-DRE/2008/10, de 11-04; Oticio-circular S-DRE/200816405, de 02-07;
(Ado-circular MAIL-S-DRE/2008/1425, de 18-07; Circulares C- DRE/2008/20, de 18-11
' V. Comunicado de Imprensa do SDPA, de 17-04-2007
Cfr. Pnmeira apreciagâo do SDPA sobre a proposta de Estatuto da carreira docente na Regiäo AutOnoma dos Acores, de 01-022007
9 Cfr. Preämbulo do ante-projecto de Decreto Legislativo Regional que altera o Estatuto da carreira docente na Reg& Autánoma
dos Acores
6
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mormente quanto a organizageo dos horarios de trabalho, sem prejuizo da alteragao da duragao e
condigees de carreira.
Para esse fim, foram recolhidas as percepgries e as expectativas e anseios dos docentes dos Acores, os
dados suscitados pelo estado da arte actual e os contributos suscitados pela experiencia ocorrida ao nivel
nacional, a que näo podemos ser alheios, na meridiana concepg5o de que o ECDRAA devere ser sempre
um instrumento legal que, na especificidade regional, melhore as condi95es pre-existentes para os
docentes do restante territOrio nacional.
A este titulo, merecem destaque os assuntos versados no Memorando de entendimento firmado entre o
Minister-10 da Educagao (ME) e a Plataforma Sindical de Professores (PSP), bem como as sucessivas
producees legais e regulamentares sobre o processo de avalia95o do desempenho ao nivel do ME,
havendo uma interdependencia &via do ECDRAA relativamente a futuras alteragifies que venham a ser
suscitadas no dominio da carreira docente ao nivel nacional, täo mais premente quanto este já agendado
um calendärio negocial ao nivel nacional, corn a ocorrencia de reuniees entre o Janeiro e Margo do
corrente ano.
3. Balance da negociagão corn a SREF
Para melhor situar esta negociagäo corn a SREF, observemos corn major detalhe os factores que
contextual izam o seu ponto de partida, na seguinte resenha histOrica:
- No inicio deste ano escolar, estavamos na iminencia da implementageo de urn modelo de avaliagâo do
desempenho anual que, corn propriedade, näo era urn modelo de avaliageo mas uma notagbo anual dos
docentes, que havia merecido a rejeig5o da maioria dos docentes dos Acores e deste Sindicato, desde a
negociacao do ainda vigente estatuto, ern 2007;
- Tal modelo, tecnicamente errado e impreparado cientificamente, era tambern inexequivel, quanto a sua
aplicagao;
- Näo tinha havido a necessaria formagäo de avaliadores e avaliados;
- Penalizava injusta e severamente os docentes em condig5o de doenga;
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- Rotineiro, altamente burocratizado e de uma enorme complexidade documental, constituiria uma
sobrecarga excessive ao trabalho dos professores, desviando-os do nUcleo essencial da sua actividade —
a prepare* das aulas e o trabalho corn e para os alunos;
- Nao havia sido acautelada a necessaria harmoniza95o de procedimentos e de criterios de avallagao
entre as escolas, para se evitar discrepancies necessariamente injustas e indesejaveis na avalia* dos
professores;
- Nâo tinham sido criados, a despeito das nossas insistentes propostas, Org5os fundamentais para a
monitoriza* do processo de avaliack, como urn conselho cientifico para a avalia* do desempenho, e
uma comiss5o pariteria da avalia* do desempenho.
Neste quadro, foi o SDPA quern exigiu — solitariamente, mas corn a ades5o da maioria dos docentes dos
Acores —, logo em Outubro de 2008, e face ao descalabro da implementa* deste model° de avalia*,
que o processo vigente fosse suspenso, e que a walla* do desempenho fosse objecto

de

altera* no

ambito de uma revisao do ECDRAA, uma vez que havia um conjunto de materias que careciam de natural
rectifica*, como s5o exemplo a contagem do tempo de servigo dos docentes contratados, os efeitos
penalizadores do estatuto do trabalhador-estudante, e os horerios de trabalho docentes.
Quanta a este aspecto em particular, assistiu-se a sua degrade* sucessiva, pela introduck de
experimentalismos curriculares e face a extensao e intensifica* da actividade docente,
respectivamente, pela diversifica* e alargamento das tarefas e dos tempos de permanencia dos
docentes em actividades na escola, e pelo aumento das exigencies quanto ao exercicio da prof's*, no
respeito pela individualize* do ensino, com pOblicos cada vez mais heterogeneos, trabalhando os
docentes cada vez mais horas, designadamente em tarefas de natureza burocratico-administrativa
(irnimeras reunifies, incontäveis relatOrios, etc.), ultrapassando muitas vezes o horerio de 35 horas
semanais, sem qualquer retribui* acrescida, detendo cada vez menos horas para fazer aquilo que é
essencial: preparar e avaliar bem as aulas que leccionam.

Este tempo de prepare* das actividades lectivas, de avalia* do processo de ensino e das
aprendizagens, de investigagio autOnoma e de reflexão critica sobre as praticas e a profissionalidade
docentes encontrava-se claramente negligenciado pela administrack educative, tornando-se necesserio
inverter esta situagão.

6
R. Arcanjo Lar, 7, RC Poente I 9500-162 Ponta Delgada
Apartado 1627 I 9501-162 Ponta Delgada

s

re3P1:1

SINOICATO DEMOCRATICO DOS PROFESSORES DOS ACORES

vvww.sdpa.pt

Mais exigimos que no presente ano escolar so pudesse existir uma avalia* do desempenho simplificada
e para os docentes que dela necessitassem para a sua progressd- o ou contratag5o, corn a salvaguarda de
que no primeiro ciclo avaliativo os docentes que venham a obter men* negativa näo sejam
prejudicados.
Nesta decorrencia, e como é do conhecimento pUblico, houve a manifesta*, por parte do GRA, ao seu
mais alto nivel, da inten* de rever o ECDRAA e o sistema de avalia* do desempenho, o que
constituiu para nOs o reconhecimento da justeza das nossas posigOes e da necessidade premente de se
contemplar uma solugao que conferisse estabilidade ao sistema educativo.
Numa revisào necessariamente contingendada e parcelar do ECDRAA, näo se logrou avangar para uma
modelagao de avalia* do desempenho de cunho essencialmente formativo, corn efeitos ao final de urn
escalâo de carreira, como defendemos.
Todavia, entre a timida e pouco ambiciosa proposta inicial da SREF e a conclusäo das negociagees,
importa reconhecer que houve uma margem de progressäo assinalavel, destacando-se os resultados que
seguidamente exporemos, registando positivamente a atitude negocial da Secretaria Regional da
Educa* e Forma* (SREF) que manifestou sensibilidade as preocupagOes dos docentes, que
representamos, e acolhimento a um significativo nOmero de propostas do SDPA, num clima negocial de
frontalidade e abertura, e num sinal de reconhecimento da importancia da missao sindical.

3.1. Avaliacâo do desempenho
3.1.1. Avaliagäo transitOria do desempenho no corrente ano escolar
Contrariamente a proposta original da SREF, e face as reivindicagOes do SDPA, a avalia* no corrente
ano escolar s6 sera aplicada aos docentes que venham a transitar de escalao no prOximo ano escolar e
aos docentes contratados, realizando-se de modo simplificado, baseada num relatOrio sintetico, a ser
apreciado exclusivamente pelos Org5os executivos, ouvidos os coordenadores de departamento, nos
casos ern que seja necessario.
0 SDPA conseguiu ainda salvaguardar uma garantia legal de que, caso algum docente venha a obter
nesta avaliagao a men* negativa, a mesma so produzire efeitos no caso de ser validada por uma
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avaliagao suplementar. Desta forma os docentes nao seek prejudicados por motivos que possam
decorrer do facto de ser a primeira aplicagäo deste processo.
3.1.2. Dispense generalizada da avaliacao do desempenho para os docentes que venham a

aposentar-se no prazo estimavel de 3 anos
o SDPA reitera a pretensào de que haja a extens5o do regime de dispensa de avaliagäo dos docentes,
actualmente jä acordado para os docentes que venham a aposentar-se ate 31 de Agosta de 2011, e que
este Sindicato havia proposto, para todos os que venham a reunir identicas condicties alem dessa data.

3.1.3. Aveliacao dos docentes contratados
o SDPA averbou uma significativa conquista quanto a avaliack dos docentes contratados, que seräo
dispensados da mesma quando possuam menos de 120 dias de contratacao por ano escolar, sem
qualquer penalizacao, de acordo e em situack de igualdade com as recomendagOes emitidas pelo
Conselho cientifico para a avaliag5o dos professores e a pi-Mica nacionalmente seguida.
3.1.4. Condigties de trabalho dos avaliadores
Os avaliadores pertencentes ao 1 0 CEB ou a educag5o pre-escolar poderk optar por prescindir da
leccionagao de turmas, independentemente do nemero de avaliados a seu cargo, caindo a
obrigatoriedade de existirem 20 avaliados para que tal possibilidade pudesse ocorrer.
Assim, estes docentes poder g o ficar em regime de apoio educativo e com as mesmas reduce- es da
componente lectiva que cabem a todos os restantes colegas investidos nas mesmas funcees de
avaliag5o, ou seja, reducao de uma hora por cada 10 avaliados ou frac*.
Estas condigOes sâo aplicaveis a todos os docentes avaliadores, independentemente de serem ou nä°
coordenadores de departamento.
3.1.5. Related° critico e formulérios de avaliacão
A SREF acolheu as propostas do SDPA no sentido de se simplificar e desburocratizar o related° critic° de
avaliack do desempenho, o qual passare a integrar o formulario de avaliacäo (vulgo grelhas de
8
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avaliacao), limitando assim o grau de arbitrariedade e as enviesamentos que decorriam da formula* de
um relatOrio livre, corn claro prejuizo para os docentes.
Tais instrumentos de avaliagão seräo negociados apOs a publicagão do novo ECDRAA, em diploma
mitt:mon), como sempre defendemos.

3.1.6. Periodicidade da avaliagão
Tendo ficado salvaguardada a proposta do SDPA de que, nos escalOes cuja duragao seja inferior a quatro
anos, a avaliack ocorra apenas no final do escalão, nao foi porem aceite a nossa proposta de extensäo
desta periodicidade a todos os escaleies, no tendo tambdm a SREF contemplado uma contraproposta
apresentada pelo SIPA no sentido de considerar as avaliacaes intermedias dos escaldes como de
carâcter exclusivamente formativo e indicador.
Registe-se, contudo, que a avallagg o deixa de ser anualizada, ocorrendo a cada dois ou fres anos.

3.1.7. Indicadores de avaliacäo
Foi possivel, nesta ronda suplementar, e face aos argumentos de cariz tecirico e tëcnico, evidenciados
pelo SDPA, que o progresso do desempenho escolar dos alunos no se constitua como urn indicador da
avaliag5o, mas que, pelo inverso, os docerrtes sejam avaliados pelas dinamicas que desenvolvem corn
vista a promo* do sucesso educativo.
Remanesceu, contudo, o diferendo quanto a observagao das aulas, que trata diversamente profissionais
igualmente habilitados e qualificados, embora se registe a inflexão que a SREF procedeu, nao aplicando
corn caracter sumativo a observag g o das aulas a maioria dos docentes.

3.1.8. Impacto das faiths na avaliagäo do desempenho
A SREF apresentou, em memorando preparatOrio a reuniäo suplementar de negociagbo, uma nova
proposta que voltava a penalizar os docentes, impossibilitando que as mencties de Muito Born e
Excelente fossem atribuidas nos casos ern que se registasse urn namero de faltas anual,
independentemente do motivo, superior a 5 0/0 das actividades lectivas.
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0 SDPA rejeitou liminarmente tal inclusk, pelo que deixa de ser feita referancia as faiths como crithrio
exclusivo e liminar de impediment° de acesso as mengfies classificativas positivas, como sempre
defendemos, na consideragao de que a assiduidade deve ser um crithrio a ter em conta nos formularios
de avaliack, e n5o constituir de per slum obstaculo a obtenck de uma dada mengäo avaliativa.
Caiu, assim, face a posicao do SDPA, a redaccão proposta fora do tempo negocial pela SREF e que
pretendia que as faiths legalmente equiparadas a prestagao efectiva de servigo wnstituissem factor de
penalizack na avaliack do desempenho.

3.1.9. Entrevista entre avaliado e avaliadores
0 SDPA viu salvaguardado que esta entrevista nk se limitasse a uma informack da notack obtida, mas
que constitua um espago de reflexäo e exposick de argumentos, pelo avaliado, antes da classificack,
bem como a realizack obrigatOria de uma entrevista/reunik de refiexao apOs a observack de aulas,
acentuando o catheter formativo da avaliack.

3.1.10. Consideracão de uma segunda alternativa em caso de avallagio inferior a Born
Os docentes que no obtenham a menck minima de Bom poderk requerer uma avaliack suplementar.

3.1.11. Comissfio Cientifica e Comissäo Paritfiria para a avaliagao do desempenho
A SREF comprometeu-se a criar uma comissão cientifica para a avaliack do desempenho e uma
comissk de acompanhamento da implementack da avaliack do desempenho, em sede de
regulamentack da avaliack do desempenho, como sempre foi exigència do SDPA.

3.1.12. Formaciio
A SREF assumiu o compromisso de desenvolver acgOes de formacao
' sobre avaliagao do desempenho
destinadas a avaliadores e avaliados.

3.2. Hothrios de trabalho docente
3.2.1. Duragio e organizagão dos horfirios semanais
10
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Na sequência da reivindicagào do SDPA que deveria ser salvaguardada uma componente minima de
trabalho individual, foi possivel alterar a redaccao proposta pela SREF, no sentido de aclarar que tal
componente sera de 9 horas para os docentes do 1 0 ciclo do ensino basico e educagão pre-escolar, e de
11 horas para os docentes dos outros ciclos e niveis de ensino, excluindo-se destas horas as reunieies
escolares.
Conseguiu-se igualmente per termo, a partir do prOximo do ano escolar, ao calculo do tempo de trabalho
dos docentes em fun* do seu horario de entrada e de saida do estabelecimento, responsavel por
bizarras marcacks ao minuto do tempo de permanencia nas escolas, sem fungão nem utilidade.
Destas alteracties, sublinhe-se que ha um ganho liquido do tempo de trabalho de todos os docentes no
que respeita ao seu tempo de permanéncia obrigatOria no estabelecimento, com efeitos positivos na
componente individual de trabalho, cessando assim a pratica que se tornou comum de desrespeito por
esta componente, abuso que fazia corn que os docentes trabalhassem, sem remuneracfio nem
reconhecimento, alêm das 35 horas semanais de trabalho.
Registe-se alias, que tal medida é inovadora a nivel nacional, constituindo-se os Acores como a (mica
parcela do pals em que os educadores e professores detèm uma componente individual de trabalho
perfeitamente delimitada nos seus minimos contornos.

3.2.2. Componente lectiva da educacão especial
0 SDPA conseguiu ver redefinida a componente lectiva dos horarios de trabalho dos docentes de
Educagão Especial, que passara a ser de 22 horas semanais, independentemente de estes pertencerem
ac grupo 120 ou ao grupo 700.

3.3. Os experimentalismos curriculares e o seu impacto nas condicOes e horirios de trabalho
Quanto as preocupacifies manifestadas pelo SDPA desde o inicio deste ano escolar e respeitantes aos
horarios de trabalho dos docentes da educack pre-escolar e do 1 0 ciclo do ensino basic°, e que tambem
perpassa os docentes de algumas areas disciplinares do 2 0 ciclo do ensino bésico, designadamente dos
que se encontram em projectos e experiências curriculares, foi assumido pela SREF o compromisso de —
na sequéncia de urn estudo de avaliagao, a ocorrer no presente ano escolar — se equacionar corn os
11
R. Arcanjo Lar, 7, RC Poente I 9500-162 Ponta Delgada
APartado 1627 I 9501-162 Ponta Delgada
T. 296 302 180 I F. 296 302 189 I EM. sede@sdpa.pt

(4)

EMPA

SINDICATO DEMOCRATICO DOS PROFESSORES DOS ACORES
www.sdpa.pt

Sindicatos a tematica mais gbbalizante dos curriculos ao nivel de tais cidos de ensino, e das suas
implicag5'es no sistema educativo e nas carreiras e condicees de trabalho dos professores.
Sem prejuizo do que vier a ser considerado futuramente, o SDPA entende que, no corrente ano escolar,
as situagOes que envolvam uma componente de trabalho superior a legalmente determinada, devem ser
objecto do devido pagamento.
3.4. Consideracão do tempo entre contratos
0 tempo de servigo que medeia os contratos, ao abrigo do Decreto-Lei n o 290/75, de 14 de Junho, volta
a ser considerado para todos os efeitos, no sendo os docentes contratados prejudicados nos concursos
para 2009/2010.
3.5. Frukäo do estatuto do trabalhador-estudante
Os docentes deixam de ser penalizados na bonificagfio em carreira por usufruirem do estatuto do
trabalhador-estudante. Todavia, ainda subsiste a limitagfio desproporcionada que impede estes docentes
de poderem faltar a componente lectiva ao abrigo de tal estatuto, o que provoca evidentes
constrangimentos mais significativos nas zonas onde não se pode aceder, sem se faltar, a forma* de
grau superior.
3.6. Equiparacão ao topo da carreira têcnica superior
A SREF assumiu o compromisso da aplicagfio na RAA da equiparagao do topo da carreira docente ao topo
da carreira tecnica superior da Administragäo Pablica, corn as devidas implicagaes ao nivel da revisâo da
carreira e da estrutura remunerateria.
3.7. Sintese proviseria
No tendo sido possivel obter-se um acordo global, como desejariamos, resultou deste processo negocial
o compromisso da SREF em contemplar um importante conjunto de alteracees substanciais ao estatuto
da carreira docente regional, que permitiräo a melhoria das condigOes de trabalho e de avaliack dos
docentes.
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Porem, e porque houve propostas que nào foram acolhidas neste processo, seguidamente
apresentaremos, em sede de especialidade, as nossas propostas/observagOes.

NA ESPECIALIDADE

4. Quanto ao teor do memorando de 08-02-2009
Artigo 3.0
Regime transited° da avaliagao de desempenho
4 — A men* de Insuficiente é atribuida na sequencia da apreciagão do relat6rio referido no rthmero 2
nos casos em que se verifique, comprovadamente, uma das seguintes situacifies:
7 — S5o dispensados de avaliagäo de desempenho os docentes que re6nam os requisitos para se
aposentarem ate 31 de Agosto de 2011, bem como todos os docente_s que, apOs essa data, rerinam os
requisitos para se aposentarem no prazo de 3 anos, ficando os mesmos obrigados a requerer a
respectiva aposentagab nesse period°.
Artigo 68.0
knbito e periodicidade
NOVO (apOs o n o 3) — Para os docentes abrangidos pelo art. 7 0 do DLR 21/2007/A, de 30 de Agosto, o
period() de avaliagao referido no n o anterior é adaptado de forma a que o segundo period° avaliativo do
escalao seja consonante corn a sua durack.
Artigo 69.0
Intervenientes no processo de avaliagao
5 - A avaliagão dos docentes que exercem as fungOes de coordenador de departamento, ou dos docentes
a quem tenha sido delegada a fungbo de avaliadores, é assegurada por um dos membros do conselho
executivo.
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10 — Sem prejuizo do disposto no nómero anterior, os coordenadores de departamento curricular dos 2.0
e 3• 0 Ciclos do Ensino Besico e Ensino Secundario tern direito a uma reduce° de uma hora na sua
componente lectiva semanal por cada dez docentes ou fracceo a avaliar, neo podendo a componente
lectiva ser inferior a dezoito horas semanais.
NOVO (a seguir ao no 10) — Quando a componente lectiva for igual ou inferior a 18 horas, ou quando da
aplicageo do disposto no nOmero anterior resultar essa componente, a reduce° prevista no nOrnero
anterior incidire, na devida proporceo, sobre o acrescimo da componente nä° lectiva, a nivel de
estabelecimento de ensino, nos termos do n o 4 do artigo 124o.
11 — Na designageo dos docentes a quem sejam delegadas as funcOes de avaliador deve ser dada
preferência a quem detenha forma* especializada em supervisSo pedagOgica, em avaliageo do
desempenho docente ou experiencia relevante na forma* inicial de professores.
Artigo 70.0
Comisseo coordenadora da avaliageo
6 - As directivas a que se refere a alinea a) do nómero anterior devem ser objecto de parecer do
conselho pedag ggico e de homologageo pelo conselho executivo, no Smbito das respectivas
competéncias.
Artigo 71.0
Processo de avaliaggo

a) 0 docente preenche, em cada periodo de avaliack, um formulerio de avaliageo, que Integra um
relatOrio de auto-avaliageo sobre a sua pratica profissional, identificando a formageo continua realizada e
certificada;
b) 0 docente entrega ao coordenador do departamento curricular o formulärio de avaliageo, que Integra
o relatOrio de auto-avaliageo, preenchidos, na parte que se Ihe refere, ao coordenador do departamento
curricular, entre os 45 e as 30 dias anteriores a perfeigeo do tempo de servigo efectivo prestado em
funcees docentes coincidente cam os momentos referidos no n o 3 do art.° 680;

a-
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c)
d) No prazo de x dias, a contar do dia seguinte ao da entrega do formulario de avallack, o coordenador
do departamento curricular e o conselho executivo reimem corn cada urn dos avaliados e apresentam a
proposta de notagao a atribuir em cada item;
e) No prazo de x dias a seguir a reunik prevista na alinea d), o conselho executivo e o coordenador de
departamento entregam o formulärio de avaliagão a comissao coordenadora da avaliagao;
f) No prazo de x dias a contar da entrega prevista na alinea e), a comissao coordenadora da avaliack
devolve ao conselho executivo as documentos de avaliacäb, acompanhados das deliberagOes que sabre
eles entenda tomar;
g) No prazo de x dias a contar da devolugäo prevista na alinea f), o presidente do conselho executivo
procede a homologagao da classifica* final.
2 - Na reuniao a que se refere a alinea d) do nOmero anterior, o avaliado é convidado a pronunciar-se
sobre a avaliagao que Ihe é proposta, podendo, se assim o desejar, registar a sua posigâo quanto
mesma, em declaragao escrita a apensar ao formulario de avaliacao.

5 - Sem prejuizo do disposto no n. 0 1 do artigo 68. 0, o relatOrio e os formularios de avaliagao a que se
refere a alinea b) do n.0 1 deste artigo, ambos do Estatuto, reportam-se a todos os anos escolares
completos desde o Ultimo que haja sido objecto de avaliagão do desempenho.
Artigo 72.0
Itens de classificagao
1 - A avaliagäo efectuada pelo coordenador do departamento curricular pondera o envolvimento, a
qualidade cientifico-pedagOgica do docente e o desenvolvimento de dinamicas promotoras da evolugao
do desempenho escolar dos alunos, corn base na apreciagao dos seguintes parametros classificativos:
h) Partilha de pi-Micas profissionais;
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i) suprimir
Artigo 73.0
Grelhas de avaliacao
2 — Os formularios de avaliacao normalizados integram o model° do relat6rio de autoavaliacao de
preenchimento obrigatOrio e säo aprovados por Decreto Regulamentar Regional, mediada a participacao
das organizacties sindicais de pessoal docente.
Artigo 74.0
RelatOrio de auto-avaliagao
1 - 0 relat6rio de auto-avaliagão é elaborado pelo docente, integra-se no formulärio de avaliacao, e deve
versar as evidências que possam concorrer para melhor esclarecimento dos critários constantes dos
nimeros 1 e 2 do artigo 72.0.
Artigo 117.0
Dureo semanal
2 - 0 horario semanal dos docentes integra uma componente lectiva e uma componente näo lectiva e
desenvolve-se no maxim° de cinco dias de trabalho no estabelecimento, n5o podendo a sua duragao
diSria global exceder as sete horas.
3 - No horârio de trabalho do docente são obrigatoriamente registadas as horas semanais de servico,
corn excepgao da participack em reuniOes de natureza pedagOgica convocadas nos termos legais que
decorram de necessidades ocasionais e da componente n5o lectiva destinada a trabalho individual, que
ser6 no minim° de nove horas para Educack Pr&Escolar e 1. Ciclo do Ensino Básico e de onze horas
para os 2.0 e 3. 0 Ciclos do Ensino 136sico e Ensino Secunderio, e Educagão Especial.
4 - suprimir
Artigo 118.0
Componente lectiva
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5 - Para efeitos corn cOmputo da componente lectiva, prevista nos nOrneros anteriores, considera-se
como hora lectiva o tempo de aula que näo exceda 50 minutos.
6 — anterior n o 5
Artigo 147.0
Faiths e ausências justificadas
2 — Os docentes podem utilizar o direito previsto no nOrnero anterior, desde que os estudos que estejam
a frequentar se destinem a melhorar a sua situagäo profissional na docancia ou tenham em vista a
obtencao de grau superior ou de pes-graduack.
3 — Consideram-se ainda faiths justificadas as ausèncias do docente responsavel pela educack de urn
menor, por urn perrodo nào superior a quatro horas por trimestre, so pelo tempo estritamente necessario
e sem prejuizo da actividade lectiva, para deslocack a escola, tendo em vista inteirar-se da situaggo
educativa do menor.
Artigo 180.0
CondigOes de acumulack

e) A actividade privada a acumular, em regime de trabalho autOnomo ou de trabalho subordinado, sendo
similar ou de contetido icrantico ao das fungees pUblicas desempenhadas pelo requerente,
designadamente a prestack de servicos especializados de apoio e complemento educativo, de
orientagbo pedagOgica ou de apoio sOcio-educativo e educag'So especial, näo se dirija, em qualquer
circunstancia, aos alunos que o docente leccione ou tenha a seu cargo.
2 - suprimir

5. Outras questOes
5.1. Periodo probatario ou de inducão
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Pelas decorrencias dos novos processos de forma* inicial de docentes, pela experiancia colhida e pelos
mais recentes estudos internacionais m , o SDPA reforga a necessidade da implementa* e
regulamenta* de urn periodo de indu* ern documento legal autOnomo ao ECDRAA.
Reiteramos assim, uma vez mais, o que já enunciaramos no processo negocial do ECDRAA de 2005:
propomos, ern substituicao do period° probatOrio, urn mecanismo que assegure o cumprimento de urn
period() de indu* na carreira docente, de urn ano, em que o docente recièm-profissionalizado seja
acompanhado na sua prâtica pedagergica, corn caracter essencialmente formativo.
Parece-nos que a carga de probatOrio, para quern foi sucessivamente aprovado e qualificado pelo sistema
de educa* nacional, é desnecessaria. Mais necessario se torna, face ao choque corn a realidade, a
existancia de urn acompanhamento por docente da mesma area disciplinar e preferencialmente corn
forma* acrescida no dominio da supervisão pedagOgica, no momento ern que urn docente é induzido
no meio laboral.
Defendemos a necessidade da existencia da implementa* deste mecanismo de Integra* dos novas
docentes, por o considerar de extrema importAncia no inicio da carreira docente, tendo em vista a sua
Integra* em contexto normal de trabalho.

5.2. Avaliagão do desempenho docente
5.2.1. Nota introdutOria

o SDPA verifica que, no obstante as alteraglies consideradas, o modelo de avalia* apresentado no AP
ainda carece do cunho essencialmente formativo de que o SDPA é firme apologista e que os docentes
dos Acores tern sucessivamente reclamado
0 model° de avalia* presente no actual ECDRAA é fundamentalmente urn model° centrado no perfil
pre-determinado do professor", concebendo a avalia* do desempenho como «uma rotina meramente
administrativa, sumativa e finalistica, de produto*.

I ° Toch, T. & Rothman, R. (2008). Rush to judgement: teacher evaluation in public education. Education Sector reports January,
2008

Ita
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Conclui o mais recente relatOrio sabre a avaliagâo do desempenho docente, emitido pela UNESCO' 2 , que
o estimulo mais eficaz para se conseguir melhorar a pritica profissional é o estimulo interno, afirmando
que a fun* principal das administrees nâo e gerar estimulos externos para o born desempenho
profissional, mas sim criar as condiceies econOmicas, laborais e materials para que se possa dar esse
desempenho de qualidade.
E vai mais al6m, ao considerar que os modelos de processo, formativos, fomentam a melhoria das
pi-Micas pedagOgicas, uma vez que ao invds de produzirem informacao sobre o trabalho dos professores,
produzem ideias sobre o seu prOprio trabalho, estas sim importantes para melhorarem a sua acck.
Ora, o SDPA nä° podia deixar de defender que a avaliagäo do desempenho tenha um cunho
essencialmente formativo, de processo e na- c) de prcduto, continuado e na legica da auto-reflexao e da
partilha colegial das reflexties sobre a acc5o, ou seja, a defesa do primado da avaliagbo centrada na
pratica reflexiva.
Tat avaliagäo formativa, a ser feita ao longo do escalâo de carreira, podere consistir num processo
continuado de participack no regular trabalho desenvolvido no seio da escola, com especial destaque
nos Orgäos colegiais, especialmente incidente sobre as dinamicas colaborativas e sobre a planificacao e
reflexào acerca das pi-Micas lectivas
Esta avaliagão ter-6 como finalidades a inventariagäo e o diagnOstico de eventuais dificuldade de
desempenho profissional, a identificack de praticas pedagOgicas relevantes, o dithlogo participado acerca
das situagbes educativas e profissionais que sâo colocadas aos docentes, visando a sua partilha e
problematizagäo colegiais, devendo ocorrer de forma desburocratizada e simplificada, para que se possa
tornar num momento/espago de crescimento profissional, e näo ern mats um instrumento rotineiro.
Permitir-se-6 assim a alteragão e a melhoria das pi-Micas educativas, eficaz e atempada, e corn resultados
imediatos no desenvolvimento profissional dos docentes.
A atestar da necessidade da avaliacio formativa e do tempo e do espago para que esta seja possivel,
atente-se no exemplo dos sistemas educativos considerados excelentes par um recente relatOrio da

" V. Sanches, M. (2008). Professores, novo estatuto e avaliacão do desempenho. V. N. Gala: Fund. Manuel Lea°
12 V. Torredlla, F.J.M. (2006). Evaluackin del desemperlo y catrera profesional docente. Santiago do Chile: UNESCO
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consultora McKinsey° que dispendem 10% do tempo de trabalho docente exclusivamente destinados ao
seu desenvolvimento profissional, apoiados por docentes corn funofies de peer coaching.

5.2.2. A compatibilizagão da avaliagio sumativa no quadro de urn modelo essencialmente
formativo
Entendendo o SDPA como primacial a avalia* formativa, entende tambern que pode ser
compatibilizado acessoriamente urn regime de avalia* de carecter sumativo que, pela sua natureza de
semula processual, venha a ocorrer apenas e so no final de cada escalao da carreira docente, e
conducente a atribuicao de uma men* avaliacional.
Propomos assim, no quadro da integra* do modelo apresentado pela SREF corn o modeb de avalia*
formativo, que a avalia* dos docentes integrados na carreira se realize duas vezes em cada escalfio em
que o docente tenha leccionado o correspondente a um minimo de 90 dias de aulas por ano escolar,
assumindo a primeira carecter formativo e indicativo e a segunda e de final de escalk caracter sumativo,
reportando-se a actividade desenvolvida no seu decurso.

5.2.3. liens de classificack
Quanto a observagfio de aulas, entende o SDPA que esta se deve verificar-se quando os docentes
pretendam obter as mengOes de Hutto Sam ou Ercelente, e sempre que haja indicios de dificuldades no
ambito da pratica pedagegica que aconselhem tal observa*.
Nab se compreende qual a justifica* que leva a que apenas os docentes integrados nos 6 0 , 7 0 e 80
escalees possam beneficiar de tal disposicao, quando näo ha qualquer distingäo quanta a qualificagfio
para o exercicio da docencia entre aqueles e os restantes docentes, salientando-se que a mesma regra
deve ser aplicada aos docentes contratados.
E nossa consideragao, ainda previa a negociagao da regulamentagao do processo de avalia*, que os
itens não observados devem ocasionar a reoonversab da escala de classificagao, per forma a que, ern
abstracto, seja possivel na avalia* dos restantes itens atingir a classificagao maxima.

5.2.4. Efeitos da avaliagao
13 McKinsey & Company (2007). How the world's best-performing school systems come out on top
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A proposta de aoelerac5o ern carreira decorrente da avaliagio do desempenho, não concita a
atractividade desejOvel. Contrapropomos, na lOgica do estatuido no ECDRAA e considerando a avaliack
sumativa a decorrer apenas no final de escal5o, que urn Excelente determine a bonificagio de dois anos
de aceleragio em carreira e que urn Mato Born determine a bonificacao de urn ano, bonifica95es
verdadeiramente atraentes e apelativas.

5.3. Pramios de desempenho
Contrapropomos, na lOgica do estatuido no ECDRAA e considerando a avaliacão sumativa a decorrer
apenas no final de escal5o, que um Excelente possa determinar um prämio pecuniOrio do quädruplo da
remuneracäo mensal e um Muito Born no dobro de tal remunerack, sem a restricao imposta pelo n o 5
do art.° 89 0 , não fazendo sentido o n 0 4 do mesmo art.°.

5.4. Distribuicao de servico de apoio educativo e substituicao

o SDPA entende que, na educagão prd-escolar e no 1 0 ciclo do ensino bOsico, a substituigio deve ser
feita, respectivamente, por urn educador de infáncia e por um professor do 1 0 ciclo do ensino bOsico.

5.5. Aulas de substituicao

o SDPA discorda da alteracao da ordem de atribuicão de servico proposta para as al. c) e d) do no 5 do
art.° 120, que por motivos meramente economicistas, tendem a sobrecarregar ainda mais os docentes
sem quaisquer redu95es da sua componente lectiva, preferindo a actual redacc5o.

5.6. A carreira docente e a equiparagao a carreira tecnica superior
Foi estabelecido, pelo Memorando de entendimento subscrito entre o ME e a PSP, em 12 de Abril de
2008, na sequéncia da cria95o de mais um escal5o no topo da carreira tecnica superior da Al', e corn o
objectivo de manter a paridade da carreira docente corn aquela, que seria criado um escalão no topo da
carreira dos professores e educadores, cujo indice remuneratOrio corresponderà ao escalão mais elevado
da carreira tecnica superior (indice 370 da escala indiciAria do pessoal docente).
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Neste context°, importara retomar regionalmente a discussâo da durack e escalonamento da carreira
docente, reduzindo a sua duracao maxima e harmonizando o seu topo corn o da restante AP, na
prossecu* de urn objectivo fundamental desde a instituick do ECD nacional de 2007 e do ECDRAA: a
revalorizacao da carreira docente.

Ponta Delgada e Sindicato Democratic° dos Professores dos Acores, 10-02-2009

A Direccao
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MEMORANDO
Na sequel-Ida da primeira e segunda ronda negocial, bem como apOs a reuniâo
ocorrida no periodo suplementar de negociacties corn o Sindicato de Professores da
Regiao Acores e o Sindicato Democratic° de Professores dos Acores relativamente
alteracão do Estatuto da Carreira Docente da Regiao AutOnoma dos Acores, e
conforme o acordado, prop6em-se a introducao das seguintes alteracties a proposta
inicial que se encontram identificadas a cor de rosa (primeira ronda), a azul (segunda
ronda) e a vermelho (reunido suplementar). Houve a necessidade de copiar algumas
partes do diploma para contextualizacao das propostas apresentadas:

Do anteprojecto do diploma:
Artigo 3.°
Regime transit6rio da avaliacão do desempenho
1 - A partir de 1 de Setembro de 2009, avaliagao do desempenho de todos os
docentes que por forca dos artigos 6.° e 7.° do Decreto Legislativo Regional n.°
21/2007/A, de 30 de Agosto, permanecam num determinado escalão urn periodo
inferior a quatro anos, e feita no final do mesmo e reporta-se a toda a actividade
exercida durante esse period°.

2 - A avaliacâo do desempenho relativa ao ano escolar 2008/2009 consiste na
elaboracão de urn relatOrio corn o maxim° de 15 paginas, no ambito das
dimens6es funcionais do perfil de desempenho, sobre os seguintes itens:
a) Dimensão social e atica: nivel de assiduidade; participacâo nas
actividades do departamento curricular e exercicio de cargos.
b) Desenvolvimento do ensino e de aprendizagem: preparacao e
realizagâo das actividades lectivas; processo de avaliacão de
aprendizagens dos alunos e cumprimento das orientagOes curriculares.
c) Participagáo na escola e relacäo corn a comunidade escolar:
participacão nas actividades do piano anual da escola e dinamizacão de
actividades de apoio aos alunos.
d) Desenvolvimento profissional: participagâo na formacao continua.
3 — A avaliagão do relatOrio a que se refere o rainier° anterior é efectuada pelo
conselho executivo, ouvido o coordenador de departamento quando necessario
por urn dos avaliadores- c traduz-se nas mengOes de Satisfaz Born e lnsuficiente
Não Satisfaz., condo aplicavc1 as situacöcs cm quo tonham cido atribuida a
0 t
• e t. • e t
t.
4 — A mencao de Insuficiente é atribuida na sequancia da apreciacao do relatOrio
referido no raimero 2 nos casos em que se verifique uma das seguintes situacees:
a) 0 docente nao participou, nas actividades do departamento curricular ou
não aceitou injustificadamente cargos para• os quais tenha side eleito ou
designado, ou demonstrou um deficiente desempenho;
b) A preparagao e a organizacao das actividades lectivas tido respeitaram
as orientacOes aprovadas pelo departamento curricular;
c) 0 docente recusou injustificadamente participar em actividades do piano
anual da escola ou desenvolver actividades de apoio aos alunos;
d) 0 docente não participou, por motivos injustificados, em formacão
continua relevante para a area especifica de docéncia ou centrada na
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escola e nos contextos profissionais de trabalho, ou participou sem
aproveitamento;
5 - Os efeitos da mencão de Insuficiente atribuicia nos termos do nirmero anterior,
so se efectivarao nos casos em que o docente não obtenha menc5o minima de
Born no primeiro periodo avaliativo subsequente.
5 6 - 0 related° a que se refere o nOmero 2 é entregue ate 5 10 de Julho de 2009,
para os docentes contratados e ate 30 dias antes da conclusào do mOdulo de
tempo de servigo efectivo prestado em funcães docentes para efeitos de
progressào na carreira, para os docentes do quadro que progridam no decurso do
ano escolar 2009/2010
6 7 - Para os docentes integrados na carreira n5o abrangidos pelo nOmero anterior
a-relater-1e o regime de avaliacào a que se refere o raimero 2 integra o primeiro
process° de avaliac5o do desempenho.
4-7 8 - S5o dispensados de avaliacão do desempenho os docentes que reCinam os
requisitos para se aposentarem ate 31 de Agosto de 2011, ficando os mesmos
obrigados a requerer a respectiva aposentacäo ate essa data.
Artigo 4.°
Revogacâo e repristinagâo de normas
1 - E revogado o artigo 14.° do Decreto Legislative Regional n.° 21/2007/A, de 30
de Agosto, tom efeitos a data da entrada em vigor do mesmo.

Do Decreto Legislativo Regional n.° 21/2007/A, de 30 de
Agosto:
Suprimir a alteracào do artigo 8. 0 porque a data que vai entrar em vigor o presente
diploma näo tern aplicacao aquela norma porque era transitOria.

Do Estatuto:
Artigo 23.°
Formacâo especializada
3 - A regulamentacäo dos Os perils de formacão para o exercicio dos cargos,
actividades e funcOes no ambito do Sistema Educative Regional, bem come a
acreditacào dos curses de formag5o especializada podem ser fixadas por
Despacho do membro do Governo Regional competente em matêria da educacào
ouvidas, no que se refere a regulamentacào dos penis de forma*, as
organizacties sindicais de pessoal docente.
Artigo 31.°
RelevAncia dos creditos obtidos na formacâo continua
4 - Sempre que o niimero de creditos adquiridos pelo docente num determinado
escalão exceda, no equivalente a pelo menos uma unidade de credit°, o
necesserio para a progressão na carreira ser-lhe-a creditada, na formacào
realizada no escal5o seguinte, uma unidade de credit° adicional.
Artigo 38.0
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Concursos interno e externo
5 - Os opositores ao concurso interno, extern° e a oferta de emprego podem
concorrer simultaneamente a todos os grupos de recrutamento para os quais
possuam habilitacdo para a docOncia. (Manter a redaccOo original que poderà ser
operacionalizada aquando da revisào do Regulamento do Concurso de Pessoal
Docente.)
Artigo 46.°

Nomeacao proviseria
3 - 0 periodo probat6rio do docente que haja anteriormente exercido fungOes
docentes em regime de contrato no mesmo nivel de ensino e grupo de
recrutamento, por tempo correspondente a, pelo menos, um ano escolar, ou em
qualquer nivel de ensino e grupo de recrutamento durante, pelo menos, trés 5
anos escolares, com horario completo e men* qualitativa igual ou superior a
Born, considera-se suprido para efeitos de conversao da nomeacao provisOria em
nomeacào definitiva.
Artigo 47.°

Periodo probatOrio
6 - A obtencão da mencão qualitativa de Insuficiente no final do periodo probated°
determina a exoneragao do docente do lugar do quadro em que se encontrava
provisoriamente provido e a impossibilidade de voltar a candidatar-se a docancia
num periodo de tits dodo anos escolares, durante o qual nä° pode igualmente ser
contratado para o exercicio de funcOes docentes.
Artigo 63.°

Exercicio de fungOes não docentes
4 - Os docentes requisitados, destacados ou em comissão de servico em exercicio
de funcOes nOo docentes que revistam natureza tecnico-pedagOgica sào avaliados
anualmente, no termo de cada periodo da respectiva forma de mobilidade, de
acordo com o regime de avaliacao em vigor para o peesoal do carrcira tecniaa
superior do no servico, Ott organism° ou entidade pUblica, ea privada ou soliddria
onde se encontrem a prestar funcOes.
Artigo 68.°

Ambito e periodicidade
2 - A avaliagão dos docentes integrados na carreira realiza-se duas vezes em cada
ano escalão esoohar em que o docente tenha leccionado o correspondente a urn
minimo de 90 dias de autos por ano escolar e reporta-se a toda actividade docente
desenvolvida durante este period°.
3 - Para efeitos do disposto no n6mero anterior, o periodo de entrega do relatOrio
de auto-avaliacOo e do formuldrio é o seguinte:
a) EscalOes 1.°, 2.° e 3°- no final no 2.° e 5.° anos;
b) EscalOes 4.° e 5°- no final no 2.° e 4.° anos;
c) EscalOes 6.°, 7.° e 8.° no final de em cada trianio.
4 5 - A avaliacao do pessoal docente contratado realiza-se no final do periodo de
vigência do respectivo contrato ou, quando se trate de contrato em regime de
substituicão temporal-to, do Ultimo contrato celebrado no ano escolar em causa e
antes do sun eventual renovacão, desde que o docente tenha lerrolonaeka
completado urn minimo de 90 120 dias de aulas servico docente efectivo,
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reportando-se a actividade desenvolvida no Ambito de todos os contratos
celebrados nesse ano escolar.
6 — Aos docentes cujos contratos nâo perfacam 120 dias de servigo efectivo por
ano escolar ser-lhe-ão relevados esses periodos de tempo para efeitos de
progressäo na carreira, nos casos em que obtenham, na primeira avaliacAo do
desempenho, mencâo nâo inferior a Born.
0

a 20, podc o consclho cxccutivo, ouvido o rccpcctivo coordcnador, calcndarizar a

cquitativa, dando prcfcrencia aos doccntcs quo progridam na carrcira cm primoiro
lugar.
6 7 — Sem prejuizo do disposto nos nOrneros anteriores, os docentes do quadro
que, não leccionem o correspondente a 90 dias de aut.% actividades lectivas por
ano escolar mas que completem um ano de servico docente para efeitos de
progressào na carreira, nth) seo sujeitos ao processo de avaliacâo do desempenho
nos termos do presente Estatuto apficando-se-lhes, com as necessaries
adaptacees, o disposto dos nOmeros 5, 6 e 7 do artigo 42.° e artigo 43.° do Decreto
Legislativo Regional n.° 41/2008/A, de 27 de Agosto.
- o na carreira e considerada a avaliacao do
7 8 — Para efeitos de progress d
desempenho atribuide relative ao durante-o periodo de duragão do escalão, ate 31
de Agosto do ano escolar anterior aquele em que o docente complete o tempo de
service necesserio a tal progressão na carreira.
Artigo 69.°

Intervenientes no processo tie avaliagão

6 - Os membros dos conselhos executivos, das comissOes executives proviso:Vies,
e das comissees executives instaladoras e os directores dos centros de forma*
de associacäo de escolas são avaliados pelo director regional competente em
materia de administracdo educative em processo especifico, sujeito As normas
aplicaveis A avaliacAo do pessoal dirigente da administraceo regional autOnoma.
9 — Aos coordenadores de departamento curricular nfio devem ser distribuidas
tarefas no Ambito da respective componente não lectiva de estabelecimento,
podendo os coordenadores da Educacäo Pre — Escolar e do 1.° Ciclo do Ensino
Basico nos cacoc cm quo o rccpcctivo departamonto ccja conctituido por mais dc
vintc doccntcs a avaliar, optar por exercer fungees de apoio educativo, tendo
direito a uma reducao de uma hora na sua componente nfio lectiva e lectiva
semanal por cada dez docentes ou fraccdo a avaliar, consoante beneficiem ou não
de reduce° da componente lectiva nos termos do artigo 124.° do Estatuto, não
podendo a componente lectiva ser inferior a vinte e uma horas semanais.
10 — Sem prejuizo do disposto no nOmero anterior, os coordenadores de
departamento curricular dos 2.° e 3.° Ciclos do Ensino Basic() e Ensino Secunderio
tem direito a uma reducAo de uma hora na sua componente WAG lectiva e lectiva
semanal por cada dez docentes ou fracceo a avaliar, consoante beneficiem ou nAo
de reducão da componente lectiva nos termos do artigo 124.° do Estatuto, nao
podendo a componente lectiva ser inferior a dezoito horas semanais.
11 Para a olcigOo dos coordcrincloros do dopartamcnto curricular. Na designacAo
dos docentes a quem sejam delegadas as funcOes de avaliador deve ser dada
preferancia a quem detenha formagao em supervisào pedagOgica, formacão
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especializada em avaliagao do desempenho ou curriculo relevante na formacáo
inicial de professores.
Artigo 70.0
Cornissäo coordenadora da avaliagão

6 - As directives a que se refere a alinea a) do ralmero anterior devem ser objecto
de parecer do conselho pedag6gico e de ratificagão do conselho executive no
ambito das respectivas competências.
Artigo 71.°
Processo de avaliagio

1 - Sem prejuizo da calendarizagao especifica que deva ser adoptada nos
processes de avaliagäo dos docentes do quadro que cessem fungOes no final do
ano escolar e dos docentes contratados, aos quais deve ser dada prioridade, o
processo de avaliacão do desempenho compreende as seguintes fases
sequenciais:
b) AtO 5 do Julho, 0 docente do quadro entrega—ae—seerdenader—de
dcpartamonto curricular o related° de auto-avaliacão asetaparthade e das
os formularies grethas de avaliacäo preenchidos na parte que se the refere
ao coordenador do departamento curricular ate 30 dias antes da data em
que complete o tempo de service necesserio a progressào na carreira,
sendo essa a data de referencia para a entrega daqueles documentos no
que se refere ao primeiro periodo avaliativo. 10 do Julho;
c) 0 docente contratado entrega o related° de auto-avaliacao e os
formularies de avaliagão preenchidos na parte que se !he refere ao
coordenador de departamento curricular ate 10 de Julho;
d) Ate-1441—clea 0 coordenador do departamento curricular e o
conselho executive reimem com cada um dos avaliados e apresentam a
proposta de notagao a atribuir em cada item, proonchcm as itons do
e) AtO 25 do Julho 30 do Sctombro 0 conselho executive e o
coordenador de departamento senfuntareente, re‘inein—sera—sadaedes
avaliadoc o notagào om coda item, cntrcgando c entregam o relaterio de
auto-avaliacào e ac grolhac o formulärio preenchido a comissäo
coordenadora da avaliacão;

A comissào coordenadora da
avaliagào devolve ao conselho executivo os documentos de avallacão,
acompanhados das deliberagäes que sobre eles entenda tomer;
g) AtO 20 do Sctombro 15 do Novembro, 0 presidente do conselho
executive procede a homologacão da dassificacâo final.
2 - Na reuni5o a que se refere a alinea d) do nUmero anterior, o avaliado é
convidado a pronunciar-se sobre a avaliacão que [he e proposta, podendo, se
assim o desejar, registar a sua posigão quanto a mesma, em declaragao escrita a
apensar o formulario de avaliag5o.
5 — Sem prejuizo do disposto no n.° 1 do artigo 68.° o relatOrio e as formularies de
avaliacão a que se refere a alinea b) do n.° 1 deste artigo, ambos do Estatuto,
reportam-se a todos os anos escolares completes desde a Ultima avaliagao do
desempenho.
5 6 — 0 processo de avaliacão do desempenho deve estar concluido, no que se
refere ao segundo period° avaliativo, no mas em que o docente complete o tempo
t)

s
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de servico necesserio a progressão na carreira, sendo esse o mes de referenda
para a conclusào do processo de avaliageo relativo ao primeiro periodo avaliativo.
Artigo 72.°
!tens de classificagdo

1 - A avalia* efectuada pelo coordenador do departamento curricular pondera o
envolvimento e a qualidade cientifico-pedagegica do docente e o desenvolvimento
de dinemicas promotoras da evolu* do desempenho escolar dos alunos, corn
base na aprecia* dos seguintes parametros classificativos:
Partilha de bees pi-Micas profissionais.
Desenvolvimento de dindmicas conducentes A melhoria Progrocco do
desempenho escolar dos rccultados cccolaroc dos alunos, tendo em conta
o contexto escolar e sOcio-educativo do aluno;
2 - Na avaliacao efectuada pelo conselho executivo sec) ponderados, em-fungee-de
dades-estatistises dispen-iveis, os seguintes indicadores de classificacao:
tondo cm conta o contoxto eccolar c cOcio °ducally() do aluno;

c) Acr,A5es de forma* continua frequentadas ou dinamizadas;
d) Exercicio de eutfes cargos eu-funrikes de-eatureza-peciagegisa;
g) Actividadc como formador no prococco dc formacão continua do
pesseaketeeentet
4 - Para efeitos do disposto ne-artige na alinea c) do nUmero anterior, deve o conselho
executivo calendarizar a observe*, conjunta ou isoladamente, pelos membros do
conselho executivo e seus assessores e pelo coordenador do departamento curricular
de, pelo menos, duas aulas leccionadas pelo docente, por periodo avaliativo seguidas
de urn encontro de reflexão entre o docente e os observadores.
5 - Sem prejuizo de pelo menos uma aula ser observada por urn dos elementos
referidos no ritImero anterior, o conselho executivo, quando o considere necesserio,
pode delegar a observe* das aulas num docente de nomeacão definitive da unidade
orgAnica ou de outra, devendo existir delega*, sempre que possivel, nos casos em
que nenhum dos observadores pertenca ao mesmo grupo de docencia do avaliado.
6 - 0 docente pode solicitar, em requerimento escrito dirigido ao presidente do
conselho executivo, a observe* de ate duas aulas extra, a calenderizer pelo
conselho executivo, quando considere que a aula observada näo foi representative do
seu desempenho docente,
anteriermente.
7 - A observe* de aulas calendarizadas nos termos do n.° 4, para os docentes que
se encontrem integrados nos 1.° e 2.° escalees, é obrigat6ria e releva para efeitos de
avaliageo do desempenho.
8 — A observe* de aulas calendarizadas nos termos do n.° 4 para os docentes que
se encontrem integrados nos 3. 0 , 4•° e 5• 0 escalees, ê obrigatOria e tern carecter
formativo, WA° relevando para efeitos de avalia* do desempenho.
9— Sem prejuizo do disposto no raimero anterior a observe* de aulas dos docentes
que se encontrem integrados nos 3.°, 4 0, 5. 0 , 6.°, 7.° e 8.° escalOes so é Glarigateria
releva para efeitos de avaliacäo do desempenho nos casos em que os docentes
pretendam obter as mengOes qualitativas de Muito Born e Excelente, e sempre que
haja indicios de dificuldades no ambito da pretica pedagOgica.
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10 — Aos docentes que pretendam obter as mengOes de Muito Born e Excelente
sac) feitas quatro observagOes de aulas consecutivas ao mesmo grupo de alunos
por periodo avaliativo, nao podendo os mesmos requerer a observe* de aulas
extra;
11 - Ate 15 de Setembro do inicio de cada period° avaliativo os docentes que
pretendam obter as mengOes de Muito Born e Excelente devem requerer ao
conselho executivo a observe* das aulas nos termos do nilmero anterior;
12 - Ate 20 de Setembro de cada ano escolar o conselho executivo remete
Direcgao Regional competente em materia de administragao educative a lista dos
docentes que requereram a avaliagão de Muito Born e Excelente.
0
Nas
13
situag8es em que o nOrnero dos docentes a avaliar por periodo de avaliagao seja,
num determinado departamento, igual ou superior a 20, ou quando nenhum dos
avaliadores pertenga ao grupo de recrutamento do avaliado, deve o coordenador,
ouvido o conselho executivo, relativamente aos docentes que considere
necesserio, delegar as suas fungOes de avallador num docente do quadro de
nomeagão definitive da unidade orgenica, aplicando-se-lhe o disposto no n.° 9 e 10
do artigo 69.°.
Artigo 73.°
Grethas FormeIdris de avaliagão
2 - As-grelhes 0 formulario de avaliagao normalizado integra o modelo do related°
de auto-avaliagao de preenchimento obrigaterio e é aprovado por Decreto
Regulamentar Regional, ouvidas as organizagOes sindicais de pessoal docente. as
quo conctam do anoxo i do prccentc Ectatuto, do qual fazcm part° integrant°.
Artigo 74.0
RelatOrio de auto-avaliagào
1 - 0 relaterio de auto-avaliagao
deve versar as evidencias que possam concorrer para melhor esclarecimento dos
criterios constantes dos n.os 1 e 2 do artigo anterior.
Artigo 76.°
Sistema de classificagão
3 — Sem prejuizo do disposto no nOrnero anterior, a confirmagao da atribuicao da
men* de Excelente cabe a uma comissão especializada, constituida por um
docente do grupo de recrutamento do avaliado, indicado por este, um docente do
ensino superior na area das ciencias da educe* e uma individualidade de
reconhecido merito na area da educe*, ambos designados pelo director regional
competente em materia de administragao educative.

aplicavol aoc funciondrioc da adminictragdo püblica rogiona47—sao—sensicleradas
por docnga quo doccontam na antiguidadc.
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a) Tenho rcsultado cla ida a uma conculta medico fora do ilha dc recidencia
nolo disponivel nem cc vcrifica vincia de especialista adcquado cm
tempo 0til face a potologia cm causa;
csta

por undo& do 630de cita no ilha do recidOncia nacccearia c coja
acompanhado por declare°, cob compromise° do honra, proctada pet°

quo os familiaros residam bra do ilha dc rocidOncia do docent°, 6 dicponsada a
Adige 78.°
Efeitos da avaliagdo
1 - A atribuicão da men* qualitativa de Excelente durante dois anos periodos
consecutivos de avalieo do desempenho permite a reducâo de urn ano no tempo
de servico docente exigido para efeitos de progressäo para o escalão superior
seguinte da carreira.
2 - A atribuicão da men*, qualitativa de Muito born ou superior durante trés
ciaatre anes periodos consecutivos de avaliagão do desempenho permite reduzir
em urn ano o tempo minimo de servico docente exigido para efeitos de progressão
na carreira.
Artigo 79.0
Garantias do processo de avaliagdo
3 — Excepto nas situees a que se refere o nOrnero 5 do artigo 76.°, o docente a
quem tenha sido atribuida pcia primcira vcz mengáo inferior a Born pode requerer
ao conselho executivo, no prazo de 10 dias theis, apes a tomada de conhecimento
da respectiva avalieo, uma avaliacâo intercalar a realizar naquele ano escolar ou
no subsequente.
Artigo 83.°
Exercicio de outras fungOes educativas
1 - Ao docente qualificado para o exercicio de outras funcOes educativas obtidas,
beneficiando de qualquer tipo de apoio p0blico, que recuse, nos termos do artigo
anterior, o desempenho efectivo das mesmas fungOes è atribuida, no primeiro
momento de avafiacâo do desempenho subsequente a recusa, a mengào
qualitativa de Regular insufroiente, nos termos e para os efeitos do disposto nos
artigos 66.° e seguintes do presente Estatuto.
Artigo 85.°
Indices remunerat6rios
2 - A retribuicão mensal devida pelo exercicio de funcees docentes em regime de
contrato de trabalho, corn horario completo, nos termos do artigo 50.° do presente
Estatuto, e igualmente determinada pelos indices constantes do anexo I do
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presente Estatuto, sendo aplicevel aos docentes licenciados profissionalizados em
exercicio de fungOes corn habilitagão pr6pria o indice 126 ou 151, consoante
corresponda ou nä° ao primeiro ano de servigo.
Artigo 104.°
Requisicao
2 - A requisigäo pode ainda visar:
t) 0 exercicio de funcOes de natureza tecnico-pedagOgica junto de
federagOes nacionais que gozem do estatuto de utilidade p6blica
desportiva, bem como de associagOes e clubes desportivos dotados do
estatuto de utilidade pUblica e sedeados na Região AutOnoma dos Acores
ou outras associagOes de utilidade pOblica;
Artigo 117.°
Curacao semanal
3 - No horerio de trabalho do docente saci obrigatoriamente registadas as horas
semanais de servigo, corn excepgão da participagão em reuni6es e da componente
tido lectiva destinada a trabalho individual, que sere de eite nove horas para
Educagão Pre - Escolar e 1.° Ciclo do Ensino Besico e de elez onze horas para os
2.° e 3.° Ciclos do Ensino Besico e Ensino Secunderio, e da--partieiparräe-ein
feuniees.
nocossidadcs ocacionais 1 A duragão scmanal do scrvigo docent° prostado na
unidadc organica afcre cc cm tcmpo global, dc modo inintcrrupto, pclas horas dc
cntrada o dc saida do cctabolccimento do cducagão ou en gin° on& o docent°
prosta ccrvigo, nolo cc incluindo, som prcjuizo doc rcepoctivos Unites toga's, as
5 - A duragdo semanal global do servigo docente prestado a nivel do
estabelecimento, registado no horerio do docente, corn excepgão do tempo
destinado a reuniOes, afcrida cm periodos dc cecconta minutoc, é igual ao niimero
de horas da componente lectiva ern inicio de carreira concretamente aplicevel ao
nivel e ciclo de ensino que o docente lecciona, acrescida de uma hora na
educe* pré-escolar e no 1. 0 ciclo do ensino besico, quande-em-regime-cie
meneckasensiere-e de quatro segmentos de quarenta e cinco minutos, dois dos
quais destinados obrigatoriamente a actividades corn alunos, dc duos horas nos
restantes casos.
Artigo 118.0
Componente lectiva
1 - Para alem das aulas ministradas aos alunos das turmas atribuidas ao docente,
a componente lectiva integra o seguinte:
a) Os apoios educativos de carecter sisternetico, entendendo-se como tal
aqueles que correspondam a prestagão de servigo lectivo devidamente
preparado e corn objectivos previamente definidos e avaliados a-um-gfupe
determinade-e-neminal-cie-alunes;
3 - A componente lectiva dos docentes da Educagâo e Ensino Especial dos
grupos de docencia 120 e 700 é de vinte e dues horas semanais.
4 - A componente lectiva do pessoal docente dos restantes ciclos, niveis e grupos
de docencia de ensino é de vinte e duas horas semanais.
Artigo 121.°
Componente nao lectiva
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5 - A distribuicao do servigo docente a que se refere o nOmero anterior a
determinada pelo conselho executivo da unidade organica, ouvido o conselho
pedagegico e as estruturas de gestdo intermadia, sem prejuizo do disposto no n.°
5 do artigo 117.° do presente Estatuto, e destina-se a:
a) Apoiar pontualmente indivieuaimente as alunos corn dificuldades de
aprendizagem ou corn necessidade pentual de apoio acrescido;
Artigo 147.°
Faltas e ausbncias justificadas
6 — 0 docente que pretenda ausentar-se do seu domicilio profissional, no decurso
do ano lectivo, quando essa ausencia implique saida da ilha de residencia
necesseria, deve comunicar por escrito essa ausencia so conselho executivo da
unidade organica a que pertenca, bem como a residencia aeiclental onde se
encontrara contactevel nesse periodo.
7 — 0 incumprimento do disposto no nOmero anterior determina que as faltas
dadas nao relevem como servico efectivo para efeitos de avaliacão do
desempenho.
Artigo 193.°

Aplicagdo das penas
2 - A aplicagao das penas de multa, suspensào, demissão ou despedimento por
facto imputevel so trabalhador e-ineetiviclaele é da competéncia do director regional
competente ern materia de administracão educative.
3 — Revogar, atendendo ao disposto no artigo 11 0 do Estatuto dos trabalhadores
que exercem fung6es pOblicas, aprovado pela Lei n°58/2008, de 9 de Setembro.
Artigo 245.°
Efeitos da formagão continua
5 — Aos docentes que se encontrem integrados no topo da carreira nao é exigida
formacão continua que corresponds a urn nOmero minimo de creditos mas, por
periodo avaliativo, a frequancia de formacão continua corn aproveitamento.
Artigo 247.°
Contagem do tempo de servigo
4 - Exclusivamente para efeitos do calculo da graduacao profissional em processo
de concurso e considerado o exercicio de fung6es docentes no ensino superior, e
ainda no ensino particular e cooperativo, em qualquer grau ou modalidade,
incluindo o tempo de servico docente prestado em estabelecimentos dependentes
de instituicOes particulares de solidariedade social, bem como o tempo de servigo
intercalar a que se refere o artigo 17.° do Decreto-Lei n.° 290/75, de 14 de Junho.

ANEXO I
Indices RemuneratOrlos da carreira docente
(a que se refere o artigo 85.° do Estatuto)
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Horatio acrescido
Escalão

Categoria

Duas
horns

Contratado

Ano Probathrio
PM Carreira

Quatro
horas

-

151

Licenciado Profissionalizado (a)
Licenciado nao Profissionalizado

-

126

-

Bacharel Profissionalizado (b)

-

112

-

Bacharel nao Profissionalizado

-

89

Contratados sem habilitacao legal cujo habilitacao academica seja inferior a curso
superior

-

83

Licenciado M

126

Bacharel (c)

89

Oito
horns

-

-

Licenciado

-

136

-

Bacharel

-

99

-

-

-

156

169

182

195

1

167

180

193

206

2

188

201

214

227

3

205

218

231

244

4

218

231

244

257

5

235

248

261

274

6

245

258

271

284

7

299

312

325

338

8

340

353

366

379

Docentes do nivel 2 (d)
Carreira Docente

(a) No primetro anode contrato como profissionalizado aplica-se o indice correspondence ao docente contratado ficenciado nao profissionalizado.
(b) No primeiro anode contrato como profissionalizado aplica-se o indice correspondence an docente contratado bacharel nao profissionalizado.
(c) Corn excepeao dos casos em que o docente tenha celebrado anterionnente contrato pelo periodo de tun ano polo indict 89 ou 126, situaecio ern que se aplicari
respectivamente o indite 112 ou 151
(d) Docentes a quest refere o artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 312/99, d.e 1 0 de Agosto.
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