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Exmo. Senhor Secretário de Estado  

dos Assuntos Parlamentares  

 

 

Of. n.º 257/8ª – CECJD/2020        17-12-2020  

 

Assunto: Petição n.º 123/XIV/2.ª – Relatório final.  

 

Nos termos do artigo 19.º da Lei do Exercício do Direito de Petição, conforme texto 

republicado em anexo à Lei n.º 51/2017, de 13 de julho, cumpre remeter a Vossa 

Excelência o Relatório final da petição em epígrafe, aprovado em reunião da Comissão, 

no passado dia 15 de dezembro, para que do mesmo seja dado conhecimento ao 

Governo. 

 

Com a expressão dos meus melhores cumprimentos,  

 

 

O Presidente da Comissão,  

 

 

 

      (Firmino Marques) 
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Peticionário: 
 Ricardo de Castro Pereira 

N.º de assinaturas: 4718 

Petição nº 123/XIV/1- 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 
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PARTE I – NOTA PRÉVIA 

 

A Petição Nº 123/XIV/1 deu entrada na Assembleia da República em 9 de 

setembro de 2020. No dia 17 de setembro de 2020, por despacho do Senhor 

Vice-Presidente da Assembleia da República, esta petição baixou à Comissão 

de Educação, Ciência, Juventude e Desporto. A petição tem 4718 assinaturas, 

sendo o 1º subscritor o cidadão Ricardo de Castro Pereira. 

Seguiram-se os trâmites previstos na Lei do Exercício do direito de Petição (LDP) 

e, após apreciação da Nota de Admissibilidade e verificação de que a petição 

cumpria os requisitos formais estabelecidos, a mesma foi definitivamente 

admitida e nomeada como relatora para elaboração do presente Relatório a 

Deputada ora signatária. 

PARTE II – OBJETO DA PETIÇÃO 

 

Os peticionários solicitam:  
 
1. A petição solicita que seja alterado o regime dos concursos dos professores 

contratados com horários incompletos, nomeadamente os intervalos horários 

postos a concurso, previstos no n.º 8 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 

132/2012, de 27 de junho.; 

2. Para o efeito apresenta os seguintes fundamentos, em resumo: 

2.1. Nos termos do referido n.º 8 do artigo 9.º, os candidatos à contratação a 

termo resolutivo podem manifestar preferências para cada um dos intervalos 

seguintes: 

a) Horário completo; 

b) Horário entre quinze e vinte e uma horas; 

c) Horário entre oito e catorze horas. A aprovação de um regime específico de 

aposentação, admitindo, no imediato, a despenalização da aposentação 

antecipada e a aplicação do regime de pré-aposentação; 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a7939555a58683062305a70626d46735547563061574e765a584d76597a55795a44517a4d57517459546335595330304e4759324c57457a4d6a41744d5467794d6d55785932526d5954497a4c6e426b5a673d3d&fich=c52d431d-a79a-44f6-a320-1822e1cdfa23.pdf&Inline=true


 
Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto 

 

4 

 

2.2. Esta tipologia lesa os professores em termos de discrepâncias na 

contabilização de tempo de serviço entre professores, diferenças no 

vencimento e diferente contabilização dos dias de trabalho declarados à 

Segurança Social (conforme se ilustra em quadro anexo à petição); 

2.3. A um professor contratado colocado num horário inferior a 16 horas são-lhe 

contabilizados menos de 30 dias de trabalho para efeitos da Segurança 

Social, colocando em risco o acesso às prestações de desemprego e tendo 

implicações na contabilização do tempo de trabalho para efeitos de reforma; 

2.4. Um professor colocado num horário inferior a 10 horas terá um vencimento 

abaixo do valor do salário mínimo nacional (635€); 

2.5. Um professor que concorra aos 2 intervalos de horários incompletos, 

previstos nas alíneas b) e c) do citado n.º 8, desconhece qual o horário em 

que será colocado e não tem qualquer controlo nisso, podendo sê-lo em 

qualquer deles.; 

2.6. Grande parte dos docentes contratados tem mais de 40 anos de idade, 

continua numa situação de precariedade e instabilidade injustificável e a 

maioria só se vincula, em média, depois do exercício de funções como 

contratado durante 16 anos e meio. Um combate determinado à 

precariedade, com a vinculação dos/das docentes com 3 ou mais anos de 

serviço; 

3. Nesta sequência, solicitam alterações ao regime dos concursos, visando: 

3.1. A diminuição da amplitude dos intervalos dos horários a concurso, para 

minimizar as diferenças verificadas; 

3.2. A não inclusão de horários cujo vencimento seja inferior ao salário mínimo 

nacional; 

3.3. Que em relação a todos os horários sejam declarados à Segurança Social 

30 dias de trabalho. 

Em síntese, os peticionários exigem do Governo a abertura ao diálogo e à 

negociação, bem como respeito pelos professores e educadores, 

designadamente pelos seus direitos e condições de trabalho. 

 



 
Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto 

 

5 

 

Em termos de enquadramento legal desta matéria, realça-se a aprovação do 

Decreto-Lei n.º 36/2 019 de 15 de março, que "mitiga os efeitos do congelamento 

ocorrido entre 2011 e 2017 na carreira docente". Tendo em conta que a 

contagem do tempo de serviço, para efeitos de progressão na carreira, não foi 

feita entre 2011 e 2017, este diploma veio definir que, a partir de 1 de janeiro de 

2019, no momento da progressão ao próximo escalão, são acrescentados 2 

anos, 9 meses e 18 dias ao tempo de serviço dos docentes. Assim, este diploma 

não contempla a principal pretensão dos peticionários: “a recuperação total do 

tempo de serviço cumprido nos períodos de congelamento: 9 anos, 4 meses e 2 

dias”. 

 

 

PARTE III – ANÁLISE DA PETIÇÃO 

 

De acordo com a Nota de Admissibilidade respeitante à presente Petição: 

 

1. O objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, encontrando-

se identificado o subscritor, estando também presentes os demais 

requisitos formais estabelecidos no artigo 9.º da Lei de Exercício do 

Direito de Petição/LEDP, Lei nº 43/90, de 10 de agosto, alterada e 

republicada recentemente pela Lei n.º 51/2017, de 13 de julho. 

2. Consultada a base de dados da atividade parlamentar não foram 

localizadas outras petições sobre a mesma matéria. 

3. Entretanto, na anterior legislatura foram apresentadas as seguintes 

iniciativas: 

• Projeto de Lei n.º 1226/XIII, Contabilização de dias de serviço para 

efeitos de proteção social dos docentes colocados em horários 

incompletos, apresentado pelo BE em 11/6/2019 e que caducou no final 

da legislatura, em 24/10/2019; 

https://dre.pt/home/-/dre/121081281/details/maximized?serie=I
file:///E:/Users/cmadureira/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/02V7CIFA/O%20objeto%20da%20petição%20está%20especificado%20e%20o%20texto%20é%20inteligível,%20encontrando-se%20identificado%20o%20subscritor,%20estando%20também%20presentes%20os%20demais%20requisitos%20formais%20estabelecidos%20no%20artigo%209.º%20da%20Lei%20de%20Exercício%20do%20Direito%20de%20Petição/LEDP,%20Lei%20nº%2043/90,%20de%2010%20de%20agosto,%20alterada%20e%20republicada%20recentemente%20pela%20Lei%20n.º%2051/2017,%20de%2013%20de%20julho.
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43820
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• Projeto de Lei n.º 1202/XIII, Regime especial de contabilização do tempo 

de trabalho dos docentes em horário incompleto, apresentado pelo PCP 

em 16/4/2019 e que caducou no final da legislatura, em 24/10/2019; 

• Projeto de Resolução n.º 1826/XIII, Reconhecimento do tempo de 

serviço de professores colocados em horários incompletos, apresentado 

pelo BE em 27/9/2018, rejeitado em 12/10/2018; 

4. • Projeto de Resolução n.º 1778/XIII, Respeito pelo tempo efetivo de 

trabalho dos professores em horário incompleto, apresentado pelo PCP 

em 18/7/2018, rejeitado em 12/10/2018. 

5. Nos termos do artigo 21.º, n.º 1 da LEDP é obrigatória a audição dos 

peticionários perante a Comissão   bem como a apreciação em 

Plenário (artigo 24.º, n.º 1, alínea a), da LEDP), e a publicação no Diário 

da Assembleia da República (artigo 26.º, n.º 1, alínea a), idem); 

 

PARTE IV – DILIGÊNCIAS EFETUADAS PELA COMISSÃO 

 

a) Pedido de informação 

 

Ao abrigo do disposto pela alínea c) do n.º 3 do artigo 17º da LEDP, foi solicitada 

informação sobre o teor da petição às seguintes entidades para se 

pronunciarem, no prazo de 20 dias, ao abrigo do disposto nos 4 e 5 do artigo 

20º, conjugado com o artigo 23º da Lei do Exercício de Petição: 

Ao Gabinete do Senhor Ministro da Educação  

ANDE - Associação Nacional de Dirigentes Escolares  

ANDAEP - Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas 
Públicas  

FENPROF - Federação Nacional dos Professores  

FNE - Federação Nacional da Educação  

SIPE - Sindicato Independente de Professores e Educadores  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43683
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43046
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42924
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Sindicato S.TO.P. - Sindicato de Todos os Professores  

ANVPC - Associação Nacional dos Professores Contratados  

ANP- Associação Nacional de Professores 

Aos pedidos mencionados deram resposta, até à data da elaboração deste 

relatório final, as entidades a seguir mencionadas ( as respostas estão 

disponíveis em  Petição Nº 123/XIV/1ª: 

 

O Gabinete do Senhor Ministro da Educação não obstante,  a reiteração do 

pedido de informação, até à presente data, não apresentou qualquer resposta.  

Todas as outras entidades responderam aos pedidos de informação , estando 

as suas respostas disponíveis para consulta em  Petição Nº 123/XIV/1ª 

 

b) Audição dos Peticionários 

 

Tendo em conta o número de subscritores da Petição e cumprindo-se o disposto 

no artigo 21ª da Lei de Exercício do Direito de Petição, a Comissão de Educação, 

Ciência, Juventude e Desporto procedeu à audição dos peticionários, na reunião 

de20 de outubro de 2020, estando a respetiva ata disponibilizada na página da 

Comissão. 

 

 

PARTE V – Opinião do Relator 

A signatário do presente relatório exime-se, nesta sede, de manifestar a sua 

opinião política sobre em  Petição Nº 123/XIV/1ª, reservando a sua posição para 

debate em Plenário. 

 

 

PARTE VI – Conclusões 

Face ao exposto, a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto 

emite o seguinte parecer: 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13490
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13490
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13490
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1. O objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, encontrando-

se identificado o subscritor, estando também presentes os demais 

requisitos formais estabelecidos no artigo 9.º da Lei de Exercício do 

Direito de Petição (LEDP); 

 

2. Uma vez que a Petição é subscrita por 4.703 subscritores, é obrigatória a 

sua audição e apreciação em Plenário; 

 

3. Deve ser remetida cópia da petição e do respetivo relatório aos Grupos 

Parlamentares e ao Governo, para eventual adoção de medidas que 

entenderem pertinentes, nos termos do artigo 19º da LEDP 

 

Palácio de S. Bento, 3 de dezembro 2020 

 

A Deputada Relatora,    O Presidente da Comissão, 

  

(Carla Madureira)       (Firmino Marques) 


