
 

 

Parecer/Contributo solicitado a propósito da Petição nº 123/XIV/1ª 

Tendo em consideração a Petição em apreço, intitulada “Alteração dos intervalos a concurso dos docentes, 

nomeadamente o ponto 8 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho”, de momento em 

apreciação na Comissão Parlamentar de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, cumpre-nos informar 

que a FNE (Federação Nacional da Educação) está genericamente de acordo com o seu conteúdo e 

acompanha o peticionário nos seus três grandes objetivos enunciados (“Diminuição da amplitude dos 

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

vencimentos, tempo de serviço e dias de trabalho declarados à Segurança Social; Não incluir horários nos 

intervalos cujo vencimento é inferior ao salário mínimo nacional; e Declarar 30 dias por mês à Segurança 

Social em todos os horários”), uma vez que eles se enquadram, desde longa data, no nosso pensamento e 

linha de ação reivindicativos, pois subvertem categoricamente os direitos e as condições de vida pessoal, 

familiar e profissional dos professores contratados com horários incompletos e não dignificam o seu crucial 

papel no sistema educativo nacional; a FNE fundamenta a sua concordância global com esta iniciativa com 

o seu documento de política reivindicativa intitulado “MEDIDAS DE VALORIZAÇÃO DO SISTEMA 

EDUCATIVO PORTUGUÊS E DOS SEUS PROFISSIONAIS - VALORIZAR OS DOCENTES - NOS TEMPOS DIFÍCEIS 

NÓS DIZEMOS PRESENTE”, aprovado no Secretariado Nacional de 8 de setembro de 2020, em particular 

no seu ponto 7, de nome “Promover a estabilidade do corpo docente e combater a precariedade”, e onde 

se pode ler o seguinte: 

“A FNE reafirma a urgência de medidas tendentes promover a estabilidade e a minimizar o grau de 

precariedade do corpo docente e propõe que:  

✓ as contratações de docentes profissionalizados passem a ser remuneradas pelo valor hora 

correspondente ao valor previsto para o 3º escalão da carreira docente, o qual deve passar a constituir 

o índice de ingresso na carreira;  

✓ as contratações só podem ocorrer em horários de, no mínimo, 16 horas, independentemente das 

horas da componente letiva, ou para horários completos;  

✓ as contratações temporárias de substituição não cessam quando o docente substituído se apresentar 

em momento de pausa dos períodos letivos. A cessação ocorrerá, apenas, ao oitavo dia letivo, do ciclo 

letivo seguinte ao da apresentação do docente substituído, à exceção do último período letivo em que 

a cessação do contrato se efetiva a 31 de agosto”. 

O documento de política reivindicativa da FNE “MEDIDAS DE VALORIZAÇÃO DO SISTEMA EDUCATIVO 

PORTUGUÊS E DOS SEUS PROFISSIONAIS - VALORIZAR OS DOCENTES - NOS TEMPOS DIFÍCEIS NÓS DIZEMOS 

PRESENTE” foi remetido ao Senhor Presidente da República, Ministro da Educação e Grupos Parlamentares 

da Assembleia da República, em 11 de setembro do corrente ano de 2020. 

23 de outubro de 2020 


