
 

 

Síntese 

 

Com uma ordem de trabalhos algo dúbia, à ASPL e demais organizações sindicais o 

Senhor Ministro anunciou que se iria realizar uma nova fase da nossa relação. A 

apresentação que realizou, demonstrou que os ansiados tempos de paz e 

serenidade para os educadores e professores ainda não se avista! 

Após uma exposição sobre as carreiras da Administração Pública, alegando uma 

justiça comparada entre as mesmas no que concerne às suas condições de 

progressão, tendo a representante desta área do Governo informado que desde 

2008 há percursos distintos nas carreiras, com uma evolução que permite a 

estabilização remuneratória, salientando que, na carreira docente, é viável alcançar 

o topo da carreira docente, o que é positivo, mas não se verifica o mesmo para as 

demais carreiras da Função Pública, o Doutor João Costa passou à explanação 

sobre as matérias em causa nesta reunião. 

Introduzido enquanto “efeitos assimétricos internos à carreira”, o ainda não 

recuperado tempo de serviço congelado, persiste em ser revisto de medidas gélidas 

e injustas, abrangendo exclusivamente os docentes que estão em funções 

(dos quadros e contratados) desde o início do primeiro congelamento 

(30/08/2005), que tenham 9 anos, 4 meses e 2 dias de tempo de serviço 

congelado (3411 dias) e que possuam os requisitos para a progressão. 

Deste universo, haverá lugar a alguma contrapartida com as seguintes medidas: 

- Recuperação do tempo em que os docentes ficaram a aguardar vaga no 

4.º e nos 6.º escalões a partir do ano de descongelamento; 

- Isenção de vagas de acesso aos 5.º e 7.º escalões para todos os 

professores posicionados entre o 1.º e 6.º escalão; 

- Redução de um ano na duração do escalão para os docentes que estão 

num escalão superior ao 6.º e que não tenham ficado a aguardar vaga de 

acesso aos 5.º e 7.º escalões. 

O Senhor Ministro afirmou que se parte de pressupostos, nomeadamente com a 

perspetiva de atingir os escalões mais altos para quem ingressou na carreira antes 

dos períodos de congelamento, o que apenas no momento é possível para quem 

após este período nela ingressou. A inibição à progressão até ao topo da carreira 

deve-se ao efeito acumulado provocado pelos congelamentos, às quotas e as vagas 

de acesso, encontrando-se atualmente 25% dos docentes no 4.º escalão. “Temos 

de possuir uma linha de coerência, devendo os docentes mais prejudicados 

pela história ser alvo de retificação na sua progressão, aplicando-se um 

conceito de equidade para lhes dar resposta, devendo-se agora criar um 

acelerador de carreira”, disse.  
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Referiu ainda que a acrescer às medidas já negociadas sobre a vinculação dinâmica 

e respetivo reposicionamento, que terão um custo de cerca de 143 milhões de 

euros, a atual proposta envolve o custo financeiro de 161 milhões de euros, 

perfazendo um total de 304 milhões de euros na área dos recursos humanos da 

educação. 

Aos técnicos especializados, à semelhança do que se faz para o pessoal não 

docente, será estipulado um rácio por escola, para vinculação. 

Com o contributo de várias entidades, incluindo as organizações sindicais (que 

terão sessões de trabalho com a Agência para a Modernização Administrativa, a 

burocracia nas escolas será alvo de redução, visando que os procedimentos sejam 

agilizados. 

Sobre a monodocência, a tutela ainda se encontra a pensar em propostas flexíveis, 

solicitando o contributo das organizações sindicais quanto à alteração do artigo 79.º 

do ECD, que permitam uma maior equidade das reduções da componente letiva 

com os restantes níveis de ensino. Salientou ainda que a maior percentagem de 

baixas se verifica na monodocência e para a faixa etária superior aos 60 anos. 

 

A Presidente da ASPL, Dra. Fátima Ferreira, referiu que embora esteja de 

acordo com alguns dos pressupostos, parece ter havido esquecimentos ou 

aspetos não referidos, por parte da tutela, porquanto não deve haver 

comparação com as carreiras gerais, mas sim com as outras carreiras especiais, 

nomeadamente a dos médicos, dos professores do ensino superior e dos 

enfermeiros, sendo que estes últimos recuperaram, em novembro último, os pontos 

da sua carreira com efeitos a 2018, continuando os respetivos sindicatos a exigir os 

retroativos dos vencimentos  também a janeiro de 2018, os quais, devido a 

divergências com as administrações hospitalares, não têm sido bem sucedidos. O 

Doutor João Costa frontalmente questionou a Dra. Fátima Ferreira sobre qual a 

carreira a que pretendia pertencer, ao que a Presidente prontamente respondeu 

que pertence e continua a querer a pertencer à carreira docente, mas em termos 

de valorização da carreira, respondeu que à dos médicos ou dos professores do E. 

Superior, pois estes profissionais são quem também respondem sobre uma série de 

elevadas responsabilidades de trabalho. Como o Ministro havia acrescentado na 

pergunta se a Drª Fátima queria comparar com a carreira dos enfermeiros, esta 

respondeu que tem enorme respeito e admiração pela profissão de enfermeiro, mas 

que considera que para comparar o ato educativo, do qual os docentes são 

responsáveis, só consegue ver o ato médico, pois, tal como estes, os docentes são 

os principais profissionais responsáveis pelo trabalho de educação e ensino feito 

nas escolas. Salientou ainda que que temos de ter um mínimo de entendimento 

comum, para podermos negociar as condições da carreira docente, que é especial 

dentro da Função Pública e que foi uma conquista dos professores e educadores, 

em 1989 e tem de ser valorizada e respeitada. 

A ASPL concorda que deve haver um olhar diferente perante os docentes 

que foram e continuam a ser os mais prejudicados na atual carreira, porém 

não pode concordar com o escamotear da recuperação do tempo de serviço 

(que pertence a todos os que o trabalharam, seja durante os períodos de 



 

 

congelamentos, seja nas transições das carreiras, em 2007 e em 2010). 

Estas propostas do ME irão provocar mais injustiças, devendo a tutela 

basear-se na proposta sobre este tema apresentada pelas organizações 

sindicais convergentes, das quais a ASPL faz parte e facto que o Senhor 

Ministro ainda não referiu. Assim, deverão haver processos paralelos sobre a 

recuperação do tempo de serviço, sobre as ultrapassagens, sobre os horários de 

trabalho, entre outras matérias. 

Reiterou que o tempo de serviço deverá ter uma recuperação integral, na exata 

medida do que cada docente trabalhou, que a ASPL concorda com a redução da 

burocracia, alertando que as medidas para tal deverão estar prontas para ser 

aplicadas já a partir de setembro, no novo ano escolar, e de modo uniforme nas 

escolas. 

Desta forma, a proposta do ministério não recupera o tempo de serviço, 

não resolve as ultrapassagens ocorridas na carreira e não retira as vagas 

de acesso aos escalões para todos os docentes! 

Relativamente à monodocência, propõe que seja dado igual acesso às reduções 

previstas no artº 79º a todos os docentes, ou seja: que os educadores de infância e 

os docentes do 1º ciclo possam aceder às reduções dos demais colegas da 

pluridocência, bem como estes poderem beneficiar, por opção, de prescindir das 

reduções parcelares e poderem ter, como os colegas da monodocência, 2 anos de 

dispensa da componente letiva, como estipulado no ECD para os docentes da 

monodocência. Defende, portanto, que todos os docentes tenham os mesmos 

horários e o direito às mesmas reduções, que serão optativas para qualquer 

docente.  

 O Senhor Ministro informou que antes da próxima reunião, que será a última caso 

as organizações sindicais não convoquem a suplementar, marcada para 5 de abril, 

serão enviados textos sobre as matérias ora em negociação.  

Para a ASPL este é um “calendário” extremamente redutor, que espelha as 

limitadas intenções da tutela sobre as negociações que os docentes e os 

seus sindicatos exigem, não permitindo sequer a efetiva recuperação do 

tempo de serviço “desaparecido”! 

A Presidente da ASPL disse ainda concordar com a vinculação dos técnicos 

especializados e dos técnicos superiores, às escolas onde estão a trabalhar há anos 

e fazem falta. 

 

A Vice-Presidente da ASPL, Mª João Gonçalves. 

 

 


