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Assunto: Requerimento para audição do Ministro da Educação sobre a precariedade dos 

docentes de técnicas especiais do ensino artístico especializado nas áreas das artes visuais 

e dos audiovisuais 

 

As Escolas Artísticas António Arroio e Soares dos Reis são conhecidas e prestigiadas escolas 

públicas do Ensino Artístico Especializado no âmbito das artes visuais e dos audiovisuais. 

Para as atividades letivas destas áreas são contratados docentes das chamadas técnicas 

especiais, com formação específica nas áreas técnico-artísticas das artes visuais e dos 

audiovisuais. Docentes que, em número significativo, não estão vinculados na carreira e que, 

assim, se mantêm com contratos precários, ano após ano, mesmo preenchendo necessidades 

permanentes das escolas. 

O Decreto-Lei n.º 15/2018, de 3 de julho, veio a aprovar um regime específico de seleção e 

recrutamento de docentes do ensino artístico especializado da música e da dança e um 

concurso extraordinário de vinculação do pessoal docente das componentes técnico-artísticas 

do ensino artístico especializado para o exercício de funções nas áreas das artes visuais e dos 

audiovisuais nos estabelecimentos públicos de ensino.  

Desde 2018 não houve mais nenhum concurso extraordinário de vinculação, tal como não foi 

criado um regime específico de seleção e recrutamento para os docentes do ensino artístico 

especializado nas áreas das artes visuais e dos audiovisuais. Esta situação, além de ser uma 

manifesta injustiça, mantém na precariedade dezenas de docentes das artes visuais e dos 

audiovisuais, que, em vez de integrarem a carreira, apenas veem, ano após ano, o seu contrato 

a ser renovado. Em muitos casos, estes docentes já somam três contratos sucessivos em 

horário completo, tendo assim sido reconduzidos nos últimos anos letivos. 
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O PCP há muito que defende que a precariedade na Escola Pública tem de acabar e que o 

Ensino Artístico Especializado só será efetivamente valorizado se os direitos dos seus 

trabalhadores forem defendidos.  

Assim, nos termos regimentais devidamente aplicáveis, o Grupo Parlamentar do PCP vem, por 

este meio, apresentar o requerimento para a audição do senhor Ministro da Educação sobre 

a matéria em apreço, em sede da 8.ª Comissão. 
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