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Parecer  

Projeto de Lei n.º 80/XV/1.ª (PAN) 

 

Relator: Fernando José (PS) 

Procede à revogação do atual sistema de acesso aos 5.º e 7.º escalões da 

carreira docente, procedendo à alteração do Estatuto da Carreira dos 

Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121479
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1 Apenas as partes I e III são objeto de deliberação por parte da Comissão, podendo os Deputados ou grupos 

parlamentares requerer a sua votação em separado, bem como formular propostas de alteração - cfr. artigo 137.º do 

Regimento da Assembleia da República. 
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PARTE I – CONSIDERANDOS 

a) Nota introdutória 

A Deputada Única Representante do Grupo Parlamentar do Partido Pessoas-

Animais-Natureza (PAN) tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da 

República, exercendo os poderes que aos Deputados são conferidos pelas 

alíneas b) do artigo 156.º da Constituição e b) do n.º 1 do artigo 4.º do RAR, o 

Projeto de Lei n.º 80/XV/1.ª (PAN) – Procede à revogação do atual sistema de 

acesso aos 5.º e 7.º escalões da carreira docente, procedendo à alteração do 

Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos 

Básico e Secundário. 

A iniciativa deu entrada a 20 de maio de 2022, tendo sido admitida no dia 23 do 

mesmo mês, data em que por despacho de Sua Ex.ª o Presidente da Assembleia 

da República, baixou, na generalidade, à Comissão de Educação e Ciência. 

O Projeto de Lei n.º 80/XV/1.ª (PAN) é subscrito pela Deputada Única 

Representante do Grupo Parlamentar do Partido Pessoas-Animais-Natureza. 

O Projeto de Lei em apreço encontra-se, ainda, redigido sob a forma de artigos 

e é precedido de uma breve justificação ou exposição de motivos, cumprindo, 

assim, os requisitos formais previstos nas alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 124.º 

do RAR. Cumpre ainda o disposto no n.º 2 do artigo 7.º da lei formulário dos 

diplomas2 e na alínea b) do n.º 1 do artigo 124.º do RAR, tendo um título que 

traduz sinteticamente o seu objeto principal.  

Também os limites à admissão das iniciativas, previstos no n.º 1 do artigo 120.º 

do RAR, são respeitados, na medida em que não parece infringir a Constituição 

ou qualquer princípio nela consignado e define o sentido das modificações a 

introduzir na ordem legislativa. 

 
2 Aprovada pela Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, com as alterações introduzidas pelas Lei n.º 2/2005, 

de 24 de janeiro, Lei n.º 26/2006, de 30 de junho, Lei n.º 42/2007, de 24 de agosto, e Lei n.º 43/2014, de 
11 de julho. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121479
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121479
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Em caso de aprovação, revestirá a forma de lei, sendo objeto de publicação na 

1.ª série do Diário da República, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º da 

lei formulário. 

O Projeto de Lei não suscita qualquer questão relacionada com a linguagem 

discriminatória em relação ao género, tendo, conforme a ficha de avaliação de 

impacto de género (AIG), um impacto neutro. 

 

A Comissão de Educação e Ciência é competente para a elaboração do 

respetivo parecer. 

 

b) Motivação, objeto e conteúdo da iniciativa legislativa  

Com a presente iniciativa visam os proponentes proceder à revogação do 

sistema vigente de acesso aos 5.º e 7.º escalões da carreira docente. 

Os proponentes abrem o momento expositivo dizendo que “O Decreto-Lei n.º 

75/2010, de 23 de junho, introduziu pela primeira vez um mecanismo de vagas 

para o acesso aos 5.º e 7.º escalões, referindo no seu artigo 37.º que a 

progressão aos 3.º, 5.º e 7.º escalões depende, entre outros requisitos, da 

observação de aulas (no caso da progressão aos 3.º e 5.º escalões) e da 

obtenção de vaga (no caso da progressão aos 5.º e 7.º escalões). A possibilidade 

de progressão para estes escalões pode ocorrer sem o requisito relativo à 

existência de vagas, mediante a obtenção das menções de excelente e muito 

bom nos 4.º e 6.º escalões”. 

Entendem os autores que a avaliação de professores “é fundamental na 

monitorização da qualidade e melhoria dos processos de trabalho”, mas que 

“carece obrigatoriamente de isenção”. Na opinião dos autores, “Com a 

necessidade de obtenção de uma nota de mérito (Muito Bom ou Excelente) para 

acesso direto a estes escalões, o que acontece frequentemente é que não é o 

mérito que é reconhecido, mas uma deturpação do sistema que tenta atribuir as 
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melhores classificações em função de quem possa precisar para poder superar 

a barreira provocada pela existência de vagas para progressão”. 

Continuam dizendo que “Por ser um sistema de avaliação que se encontra preso 

a limitações financeiras e coloca anualmente em desigualdade os docentes, este 

sistema acarreta injustiças na avaliação, impedindo que os profissionais se 

sintam reconhecidos pelo trabalho que desenvolvem, além de os aprisionar num 

nível de valorização salarial do qual é difícil saírem, gerando conflitos 

organizacionais, insatisfação laboral e perda efetiva de direitos na carreira”. 

Mencionam que através da aplicação deste mecanismo, no ano de 2020 “673 

docentes ficaram fora do acesso ao 5.º escalão e 1348 docentes fora do acesso 

ao 7.º escalão, num total de 2021 docentes que ficam a aguardar vaga no ano 

seguinte”. 

Referem ainda que “por consequência da crise sanitária resultante da COVID-

19, foram alterados os procedimentos da Avaliação de Desempenho dos 

Docentes, reduzindo-se os prazos para a observação de aulas, num quadro de 

condições não habituais, que poderá ter condicionado estes processos de 

avaliação, situação particularmente gravosa para os docentes posicionados nos 

4.º e 6.º escalões, sujeitos a regime de vagas, e que, por efeito destas alterações, 

poderão ter avaliações prejudicadas em ano de progressão de carreira”. 

Concluem a exposição referindo que “Pela injustiça reiterada contra estes 

profissionais, pela missão que abraçaram, pelo serviço público que prestam, pelo 

reconhecimento do seu esforço diário agravado na crise social e sanitária que 

vivemos, e pela difícil tarefa que tem pela frente nos próximos anos, de 

recuperação dos indicadores de sucesso e bem estar dos estudantes, é urgente 

que sejam corrigidos os erros cometidos contra os docentes pela própria tutela, 

anulando o mecanismo de vagas de acesso aos 5.º e 7.º escalões da carreira 

docente, que o PAN propõe revogar com o presente projeto de lei. 

 

Para tal, apresentam o referido diploma, composto por 3 artigos: 
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• Artigo 1.º - Objeto; 

• Artigo 2.º - Norma revogatória; 

• Artigo 3.º - Entrada em vigor. 

 

c) Enquadramento jurídico nacional e enquadramento parlamentar 

Remete-se, no que tange à análise das matérias de enquadramento jurídico 

nacional e internacional, para o detalhado trabalho vertido na Nota Técnica que 

acompanha o Parecer. 

 

d) Consultas e contributos 

Refere-se, na Nota Técnica, que, estando em causa a vinculação de docentes 

ao quadro de pessoal e como tal uma alteração na sua situação laboral, entende-

se que deverá promover-se a apreciação pública da iniciativa, nos termos e para 

os efeitos do artigo 134.º do RAR.   

Sugere-se ainda que, simultaneamente, seja promovida a consulta das 

seguintes entidades: 

• Ministro da Educação;  

• CNE – Conselho Nacional de Educação; 

• Conselho de Escolas; 

• ANDE - Associação Nacional de Dirigentes Escolares; 

• ANDAEP - Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas 

Públicas; 

• FENPROF - Federação Nacional dos Professores; 

• FNE - Federação Nacional de Educação; 

• AEEP - Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e 

Cooperativo; 

• ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses; 

• CNIPE – Confederação Nacional de Educação; 
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• CONFAP – Confederação Nacional das Associações de Pais. 

 

PARTE II – OPINIÃO DO(A) DEPUTADO(A) RELATOR(A)  

O signatário do presente parecer exime-se, nesta sede, de manifestar a sua 

opinião política sobre o Projeto de Lei n.º 80/XV/1.ª (PAN), reservando a seu 

grupo parlamentar a respetiva posição para o debate em Plenário. 

 

PARTE III – CONCLUSÕES 

O Projeto de Lei n.º 80/XV/1.ª (PAN) foi apresentado nos termos constitucionais, 

legais e regimentais aplicáveis, encontrando-se reunidos os requisitos formais e 

de tramitação exigidos para que seja apreciado e votado em Plenário da 

Assembleia da República. 

 

PARTE IV – ANEXOS 

A Nota Técnica referente à iniciativa em análise está disponível aqui. 

 

 

Palácio de S. Bento, 07 de junho de 2022. 

 

O Presidente da Comissão 

 

                         (Alexandre Quintanilha) 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121479
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121479
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a793944543030764f454e465179394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a63304e444d304d5455314c54426d4f4455744e444a6d5a5331694d6a51794c54686c5a474d354e444d354d7a5669596935775a47593d&fich=74434155-0f85-42fe-b242-8edc943935bb.pdf&Inline=true

