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ASSUNTO: 

  

DEVOLUÇÃO DO REQUERIMENTO N.º 186/XIV/2.ª  
 

 

Encarrega-me o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares de, mui respeitosamente, devolver o 

Requerimento n.º 186/XIV/2.ª, apresentado pela Senhora Deputada Ana Mesquita do GPPCP, ao abrigo do 

n.º 4, alínea a), do Guia de boas práticas sobre requerimentos e perguntas dos Deputados “um 

requerimento visa obter elementos, informações e publicações oficiais úteis para o exercício do mandato, 

não devendo ser feito sob a forma de pergunta”, conforme sucede no Requerimento em apreço. 

Em face do exposto, solicita-se a reformulação do pedido em causa. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 
A Chefe do Gabinete 

 
Catarina Gamboa 



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 75/2010, de 23 de junho, passou a ser obrigatória para o

acesso ao 5.º escalão, a observação de aulas e a obtenção de vaga, no 5.º e nos 7.º escalões.

A isto acrescem outros requisitos já anteriormente previstos, como a avaliação de desempenho

de menção qualitativa não inferior a Bom e a frequência, com aproveitamento, de formação

contínua ou de cursos de formação especializada.

De acordo com dados da FENPROF, o requisito das vagas fez aumentar, em dois anos, o

número de docentes impedidos de progredir para a dois escalões da carreira em 278%, “com

577 a ficarem retidos já pelo segundo ano consecutivo e a perderem esse tempo de serviço,

sem cima do que já lhes foi apagado pelo governo”.

Em 2018, foram 534 os docentes que ficaram retidos nos 4.º e 6.º escalões. Em 2019, o número

passou a ser de 2158 e, em 2020, mesmo existindo uma ligeira redução, o número é de 2021.

Segundo a FENPROF, e “analisando, em particular, o 6.º escalão, aquele em que o governo

impõe uma percentagem de vagas ainda menor, em 2018 a retenção abrangeu 382 docentes

para, em 2019, disparar para 1627 (aumento de 326%). Em 2020, o número de docentes retidos

neste escalão baixou ligeiramente para 1343, mas muito significativo é que entre esses

docentes estão 577 que já tinham sido retidos em 2019, ou seja, que acumularam mais dois

anos de prejuízo na sua progressão (nos termos da legislação em vigor, não recuperáveis), que

somam aos mais de 6,5 anos roubados pelo governo em 2019.”

Para o PCP as vagas, tais como outros critérios semelhantes, revelam-se meramente um

mecanismo economicista que apenas serve para dificultar a progressão e impedir a maioria dos

docentes de atingir os escalões superiores. Este regime não existe na Região Autónoma dos

Açores e na Região Autónoma da Madeira, onde se tem optado pela fixação anual de um

número de vagas igual ao de candidatos à progressão.

Acresce ainda que o Despacho, de negociação obrigatória, que fixa as vagas para todos

aqueles que adquiriram no ano anterior o direito a progredir, ainda não foi publicado. Recorde-se

que a sua publicação deve ser efetuada, de acordo com a legislação em vigor, em janeiro de

cada ano.

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais devidamente aplicáveis, solicita-

se a V.ª Ex.ª que possa remeter ao Governo, por intermédio do Ministério da Educação, as
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seguintes questões:

1 – Quando vai o Governo publicar o Despacho que fixa as vagas para progressão?

2 - O número de vagas será igual ao número de docentes com direito a progredir?

3 - Vai o Governo rever ou mesmo acabar com o regime de atribuição de vagas para o acesso

ao 5.º e 7.º escalões?

Palácio de São Bento, 17 de fevereiro de 2021

Deputado(a)s

ANA MESQUITA(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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