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 Grupo Parlamentar 

 

 

Exmo. Senhor  

Presidente da Comissão Parlamentar de 

Educação, Ciência, Juventude e Desporto 

 

 

Assunto: Audição do Senhor Ministro da Educação sobre a situação precária dos Docentes 

de Técnicas Especiais das Escolas de Ensino Artístico Especializado 

 

Os docentes das técnicas especiais da Escola Artística Soares dos Reis e da Escola Artística 

António Arroio são a base nuclear da disciplina de Projeto e Tecnologias, marca 

diferenciadora da oferta pedagógica destas duas escolas. A par disso, acompanham os 

alunos em duas das principais do seu percurso académico: A FCT (Formação em Contexto 

de Trabalho) e a PAA (Prova de Aptidão Artística). Sem estes docentes, seria impossível 

um trabalho científico, técnico e pedagógico em cada uma das técnicas e áreas artísticas 

de que as escolas dispõem, tal como o acompanhado devido em cada uma das oficinas e 

ateliers. Apesar do seu papel central, parte destes docentes continuam a não ter acesso à 

carreira, ficando dependentes de contratações anuais por parte de cada uma das escolas. 

Desde 2009, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem vindo a alertar para este 

problema, reunindo, na altura, com docentes das duas escolas em causa. Essa atividade 

parlamentar, sempre acompanhada de trabalho de fiscalização ao Governo e iniciativa 

legislativa e resolutiva, encontrou quase sempre maiorias parlamentares e Governos que 

impediram a resolução desta injustiça. 

Em 2018, através do Decreto-Lei 15/2018 de 3 de julho, o Governo da República aprovou 

um regime que garantia o acesso à carreira por parte dos docentes das áreas da música e 

da dança, e ainda um concurso extraordinário específico para o caso dos docentes das 

técnicas especiais do Ensino Artístico Especializado das Artes e dos Audiovisuais. Aquilo 

que aparentava ser um passo importante para a resolução da precariedade destes 
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docentes, veio a tornar-se mais uma promessa falhada. Só existiu um concurso 

extraordinário e, desde 2018, que estas duas escolas são obrigadas a contratar 

anualmente os docentes de técnicas especiais que sabem ser necessidades permanentes. 

Da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, há um compromisso sério e 

duradouro com estes docentes e o combate à precariedade que lhes assola as vidas há 

anos. 

Assim, face ao exposto, e ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais, o Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda requer a audição do Senhor Ministro da Educação na 

Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto. 

 

Os deputados e a deputada do Bloco de Esquerda, 

Alexandra Vieira, 

Joana Mortágua, 

Luís Monteiro 

 

20 de setembro de 2021. 


