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      Exmo. Senhor  
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Braga, 14.10.2020       V. Refª: Ofício nº 189/8a-CECJD/2020                            N/ref.ª 090/GP/2020 

 

Assunto: Petição nº 123/XIV/1ª – Pedido de Informação  
 

Relativamente ao teor inserto e vertido na petição em equação, a Associação Nacional de Professores, vem 

no exercício do direito de pronúncia nos termos da Lei do Exercício do Direito de Petição previsto na Lei nº 

43/90 de 10 de agosto, alterada pelas Leis nºs 6/93 de 1 de março, 15/2003 de 4 de junho e 45/2007 de 24 

de agosto, pronunciar-se. 

De acordo com a análise do teor vertido na petição, ora objeto de pronúncia, a ANP concorda na globalidade 

com todas as situações apresentadas referentes aos Professores Contratados com horários incompletos. 
 

Analisando mais em concreto as propostas vertidas no documento, verificamos injustiças nas mais variadas 

situações apresentadas: vencimentos; desconto para a Segurança Social; dias de trabalho de desconto para 

contabilização pela Segurança Social; risco de acesso às prestações de desemprego; contabilização para 

efeitos de reforma e até vencimentos inferiores ao estipulado para salário mínimo nacional, pelo que 

consideramos que as mesmas deverão ser atendíveis e corrigidas. 
 

A ANP concorda na sua plenitude com o pretendido nesta petição. Ou seja, diminuição da amplitude dos 

intervalos dos horários a concurso, de modo a minimizar as diferenças elencadas em termos de vencimentos, 

tempo de serviço, dias de trabalho declarados à Segurança Social; não incluir horários nos intervalos cujo 

vencimento é inferir ao salário mínimo nacional; declarar trinta dias por mês à segurança social em todos os 

horários. Mais entende, que embora o aumento do número de intervalos não elimina a arbitrariedade dos 

concursos dos docentes contratados, é de considerar que será um primeiro passo para a redução das 

discrepâncias reportadas. Esta situação de precariedade dos docentes contratados só terminará com a 

entrada destes, na carreira, o que se verifica, ano após ano, como fazendo falta no sistema.  

Concluindo, a ANP concorda com as alterações propostas e pretendidas. Assim, o diploma que regulamenta 

o regime de recrutamento e mobilidade de Pessoal Docente dos ensinos básico e secundário de formadores 

e Técnicos Especializados deverá ser alterado em conformidade. 
 

Renovamos os nossos melhores cumprimentos, agradecemos a oportunidade de nos pronunciarmos e 

estaremos sempre ao dispor da Comissão a que Vossa Excelência preside.  
 

Cordialmente, 
 

A Presidente da Direção Nacional da Associação Nacional de Professores, 

 

 

(Paula Figueiras Carqueja) 


