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I. A INICIATIVA 

 
Com a presente iniciativa visam os proponentes aprovar um conjunto de medidas de 

combate à carência de professores, educadores e técnicos especializados nos 

estabelecimentos públicos de educação e ensino, nomeadamente, com contrato a termo 

resolutivo, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de julho, que 

aprovou o novo regime de recrutamento e mobilidade pessoal docente do ensino básico 

e secundário e de formadores e técnicos especializados, na sua redação atual. 

 

As medidas propostas pelos autores da iniciativa contemplam o reforço do crédito 

horário, o preenchimento dos horários incompletos, a fusão das horas decorrentes da 

aplicação do n.º 2 do artigo 79.º do Estatuto da Carreira Docente, a definição de limites 

mínimos para a vigência dos horários temporários, a atribuição de complemento de 

alojamento a todos os docentes contratados e técnicos especializados cuja escola de 

provimento esteja localizada a uma distância igual ou superior a 50 km da residência 

habitual, assim como a atribuição de um complemento de deslocação. 

 

II. APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS, REGIMENTAIS E 

FORMAIS 

 

▪ Conformidade com os requisitos constitucionais e regimentais 

 

A iniciativa em apreciação é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista 

Português (PCP), ao abrigo e nos termos do n.º 1 do artigo 167.º da Constituição da 

República Portuguesa1  (Constituição) e do n.º 1 do artigo 119.º do Regimento da 

Assembleia da República2 (Regimento), que consagram o poder de iniciativa da lei. 

Trata-se de um poder dos Deputados, por força do disposto na alínea b) do artigo 156.º 

da Constituição e b) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento, bem como dos grupos 

parlamentares, por força do disposto na alínea g) do n.º 2 do artigo 180.º da Constituição 

e da alínea f) do artigo 8.º do Regimento. 

 

 
1 Hiperligação para o sítio da Internet da Assembleia da República. 
2 Hiperligação para o sítio da Internet da Assembleia da República. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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A iniciativa assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 2 

do artigo 119.º do Regimento. Encontra-se redigida sob a forma de artigos, é precedida 

de uma breve exposição de motivos e tem uma designação que traduz sinteticamente 

o seu objeto principal, cumprindo assim os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 

124.º do Regimento. 

 

A iniciativa suscita, porém, algumas dúvidas sobre o cumprimento do disposto no n.º 1 

do artigo 120.º do Regimento, que estabelece que «não são admitidos projetos e 

propostas de lei ou propostas de alteração que infrinjam a Constituição ou os princípios 

nela consignados». 

 

Destacam-se os artigos 3.º a 6.º da iniciativa que determinam alterações às regras de 

organização dos horários dos professores, educadores e técnicos especializados nos 

estabelecimentos públicos de educação e ensino, e que poderão suscitar dúvidas 

relativamente ao respeito pelo princípio da separação de poderes, subjacente ao 

princípio do Estado de direito democrático e previsto nos artigos 2.º e 111.º da 

Constituição.  

 

Com efeito, as alíneas d) e e) do artigo 199.º da Constituição atribuem ao Governo a 

competência para «dirigir os serviços e a atividade da administração direta do Estado» 

e para «praticar todos os atos exigidos pela lei respeitantes aos funcionários e agentes 

do Estado e de outras pessoas coletivas públicas», pelo que as normas acima 

elencadas poderão ser suscetíveis de interferir com a autonomia do Governo no 

exercício da sua competência administrativa. 

 

O Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho 3 , que estabelece o novo regime de 

recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos básico e secundário e de 

formadores e técnicos especializados, refere, no n.º 1 do artigo 27.º, que «as 

necessidades temporárias, estruturadas em horários completos ou incompletos, são 

recolhidas pela Direção-Geral da Administração Escolar mediante proposta do órgão de 

direção do agrupamento de escolas ou da escola não agrupada», e ainda o n.º 3 do 

mesmo artigo, segundo o qual, «o preenchimento dos horários é realizado através de 

 
3 Hiperligação para o sítio da Internet do Diário da República Eletrónico. 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2012-73798884
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uma colocação nacional, efetuada pela Direção-Geral da Administração Escolar pelos 

docentes referidos nas alíneas do artigo anterior, seguindo a ordem nele indicada». 

 

As normas do projeto de lei parecem não colidir diretamente com estas, mas pode ser 

percetível uma ideia, subjacente à legislação em vigor, de que as regras sobre a 

organização dos horários dos professores são matéria de organização administrativa 

inerente às normas constitucionais acima referidas. 

 

Importa destacar o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 214/20114 ,5 , acerca de 

matéria conexa, que refere que, «dentro dos limites da Constituição e da lei, o Governo 

é autónomo no exercício da função governativa e da função administrativa. Nas zonas 

de confluência entre actos de condução política e actos de administração a cargo do 

Governo, a dimensão positiva do princípio da separação e interdependência de órgãos 

de soberania impõe um limite funcional ao uso da competência legislativa universal da 

Assembleia da República [artigo 161.º, alínea c), da CRP], de modo que esse poder de 

chamar a si do Parlamento não transmude a forma legislativa num meio enviezado de 

exercício de competências de fiscalização com esvaziamento (…) do núcleo essencial 

da posição constitucional do Governo enquanto órgão superior da Administração 

Pública (artigo 182.º da CRP), encarregado de dirigir os serviços da administração 

directa do Estado [artigo 199.º, alínea d), da CRP]».  

 

Ainda de acordo com o referido Acórdão, a Assembleia da República não pode ordenar 

ao Governo «a prática de determinados actos políticos ou a adopção de determinadas 

orientações» e, «designadamente, não pode fazê-lo sem previamente alterar os 

parâmetros legais dessa actividade, no domínio das competências administrativas que 

a Constituição lhe comete como o de dirigir os serviços e a actividade da administração 

directa do Estado, em que as escolas públicas e o seu pessoal docente se integram». 

Refere também que, «além da referida possibilidade de a Assembleia da República 

introduzir, a todo o tempo, as modificações de regime que correspondam às opções 

políticas que faça neste domínio, o instrumento constitucionalmente previsto para a 

 
4 Hiperligação para o sítio da Internet do Tribunal Constitucional.  
5 O Acórdão decidiu pela inconstitucionalidade da norma constante do Decreto n.º 84/XI da Assembleia da 
República, que impunha ao Governo a obrigação de «iniciar o processo de negociação sindical tendente à 
aprovação do enquadramento legal e regulamentar que concretize um novo modelo de avaliação do 
desempenho de docentes, produzindo efeitos a partir do início do próximo ano letivo». 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/287816/details/maximized
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Assembleia da República exercer os seus poderes de fiscalização, controlo e assegurar 

o primado da sua competência legislativa (…) é o instituto de apreciação parlamentar 

de actos legislativos para cessação de vigência ou alteração, previsto no artigo 169.º da 

Constituição». 

 

A este propósito, Gomes Canotilho e Vital Moreira escrevem que «toda e qualquer 

imposição parlamentar só poderá valer, em princípio, como recomendação ao Governo, 

cuja inobservância só pode ser sancionada em sede de responsabilidade política. As 

relações do Governo (…) com a Assembleia da República são relações de autonomia e 

de prestação de contas e responsabilidade; não são relações de subordinação 

hierárquica ou de superintendência»6. 

 

No entanto, salientamos também a teoria do núcleo essencial de Gomes Canotilho, que 

permite exceções ao princípio da separação de poderes, «quando não for sacrificado o 

seu núcleo essencial» 7 . Gomes Canotilho e Vital Moreira acrescentam ainda que, 

«como os diferentes órgãos podem desempenhar competências e funções que não se 

reconduzam àquelas que, de forma principal, a Constituição lhes reserva, é admissível 

a restrição da caracterização material apenas às formas, conteúdos e resultados 

tipicamente atribuídos a cada órgão de soberania»8. 

 

Naturalmente, a análise do cumprimento das normas constitucionais em causa caberá, 

em concreto, à comissão competente. Assim, assinalamos que, apesar de as normas 

acima referidas suscitarem dúvidas sobre a sua constitucionalidade, como referimos na 

nota de admissibilidade, as mesmas são suscetíveis de serem eliminadas ou corrigidas 

em sede de discussão na especialidade. 

 

Por outro lado, relativamente ao cumprimento do limite à apresentação de iniciativas 

previsto no n.º 3 do artigo 167.º da Constituição e no n.º 2 do artigo 120.º do Regimento, 

designado habitualmente como «lei-travão», assinalamos que a iniciativa, ao 

 
6 CANOTILHO, J.J. Gomes ; MOREIRA, Vital - Constituição da República Portuguesa Anotada, Volume II. 
Coimbra : Coimbra Editora, 2007. p. 415. 
7 CANOTILHO, J.J. Gomes - Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra : Almedina, Coimbra, 
2003. p.559. 
8 CANOTILHO, J.J. Gomes ; MOREIRA, Vital - Constituição da República Portuguesa Anotada, Volume II. 
Coimbra : Coimbra Editora, 2007. p. 47.  
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estabelecer um complemento de alojamento e de deslocação nos seus artigos 7.º e 8.º, 

respetivamente, parece poder traduzir, em caso de aprovação, um aumento de 

despesas do Estado. No entanto, uma vez que a mesma estabelece o início da sua 

produção de efeitos com «o Orçamento de Estado subsequente», parece encontrar-se 

acautelado o limite à apresentação de iniciativas em causa. 

 

O n.º 2 do seu artigo 9.º, refere que o Governo deverá criar condições para que a 

presente lei «produza efeitos em 2022, considerando a disponibilidade orçamental para 

o ano económico». Esta norma parece consubstanciar uma mera recomendação ao 

Governo, termos em que não colidirá com a lei-travão. No entanto, a questão deverá 

ser apreciada pela Comissão em sede de especialidade. 

 

O projeto de lei em apreciação deu entrada a 19 de abril de 2022, tendo sido junta a 

ficha de avaliação prévia de impacto de género. A 27 de abril foi admitido e baixou na 

generalidade à Comissão de Educação e Ciência (8.ª), por despacho do Presidente da 

Assembleia da República, tendo sido anunciado na sessão plenária do dia 28 de abril. 

 

▪ Verificação do cumprimento da lei formulário 

 

A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, conhecida como lei formulário9 contém um conjunto 

de normas sobre a publicação, identificação e formulário dos diplomas que são 

relevantes em caso de aprovação da presente iniciativa. 

 

O título da presente iniciativa legislativa - «Aprova medidas de combate à carência de 

professores e educadores na Escola Pública» - traduz o seu objeto, mostrando-se 

conforme ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º da lei formulário. Em caso de aprovação, o 

título poderá ser objeto de aperfeiçoamento formal, em sede de apreciação na 

especialidade ou em redação final. 

 

Em caso de aprovação, esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do 

artigo 166.º da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série do 

 
9 Hiperligação para o sítio da Internet da Assembleia da República. 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595338794e6a45344e6a5a6c595331684f4464694c545268597a4d744f445530597930794d574d354e324d774f54597a593245756347526d&fich=261866ea-a87b-4ac3-854c-21c97c0963ca.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/PublicacaoIdentificacaoFormulariosDiplomas_Simples.pdf
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Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º 

da lei formulário.  

 

No que respeita ao início de vigência, o n.º 1 do artigo 9.º deste projeto de lei estabelece 

que a sua entrada em vigor ocorrerá «no dia seguinte à sua publicação», mostrando-se 

assim conforme com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, segundo o qual 

os atos legislativos «entram em vigor no dia neles fixado, não podendo, em caso algum, 

o início de vigência verificar-se no próprio dia da publicação».  

 

Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras 

questões em face da lei formulário. 

 

III. ENQUADRAMENTO JURÍDICO NACIONAL 

 

O Estatuto da Carreira Docente dos Educadores de Infância e dos Professores dos 

Ensinos Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril10, 

estabelece um conjunto de direitos e deveres aplicáveis ao pessoal docente11, bem 

como normas sobre formação, recrutamento e seleção, quadros de pessoal, regimes de 

vinculação, carreira, remunerações, mobilidade, condições de trabalho, férias, faltas, 

regime disciplinar e aposentação. 

O diploma sofreu, ao longo da sua vigência, quinze alterações, constando a versão 

consolidada do diploma do Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro, atualizado de 

acordo com as últimas alterações. 

Nos termos do n.º 2 do artigo 79.º do Estatuto, «Os docentes da educação pré-escolar 

e do 1.º ciclo do ensino básico em regime de monodocência, que completarem 60 anos 

de idade, independentemente de outro requisito, podem requerer a redução de cinco 

horas da respectiva componente lectiva semanal». 

 

No que respeita ao regime de seleção, recrutamento e mobilidade do pessoal docente, 

encontra-se o mesmo no Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, (alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 146/2013, de 22 de outubro, pela Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro, 

 
10 Diploma retirado do sítio da Internet do Diário da República Eletrónico. Todas as referências legislativas 
são feitas para este portal oficial, salvo indicação em contrário. Consultas efetuadas a 04/05/2022. 
11 Cfr. o artigo 1.º relativo ao âmbito subjetivo de aplicação do diploma. 

http://dre.pt/pdf1sdip/1990/04/09801/00020019.pdf
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117104379/202102120936/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/73798884/view?advanced.search=Pesquisa+Avan%C3%A7ada&types=SERIEI&sortOrder=ASC&numero=132%2F2012
https://dre.pt/application/file/a/502904
https://dre.pt/application/file/a/484298
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117104379/202102161130/73636987/diploma/indice?q=decreto-lei+139-A%2F90
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pelo Decreto-Lei n.º 83-A/2014, de 23 de maio, pelo Decreto-Lei n.º 9/2016, de 7 de 

março, pela Lei n.º 12/2016, de 28 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de 

março, e pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro), que estabelece o novo regime de 

recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos básico e secundário e de 

formadores e técnicos especializados. 

 

O referido diploma regula os concursos para seleção e recrutamento do pessoal docente 

da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário e de formadores e técnicos 

especializados e estabelece procedimentos relativos à mobilidade de profissionais 

colocados nos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico 

e secundário na dependência do Ministério da Educação12. 

 

Refira-se ainda o Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março, que altera o regime de 

seleção, recrutamento e mobilidade do pessoal docente para os estabelecimentos 

públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário na dependência 

do Ministério da Educação veio alterar alguns dos procedimentos.  

 

A aprovação do Decreto-Lei n.º 15/2018, de 7 de março, que aprova o regime específico 

de seleção e recrutamento de docentes do ensino artístico especializado da música e 

da dança, objeto de apreciação parlamentar, que conduziu à aprovação da Lei n.º 

17/2018, de 19 de abril. Assim, e nos termos do n.º 6 do artigo 5.º, determina a Lei que, 

no âmbito do concurso de mobilidade interna são considerados todos os horários 

completos e incompletos, recolhidos pela DGAE, mediante proposta do órgão de direção 

do agrupamento de escolas ou da escola não agrupada. 

 

Atualmente, e de acordo com a Nota Informativa nº 1/IGeFE/2022 do Instituto de Gestão 

Financeira da Educação13 existem os seguintes suplementos remuneratórios atribuídos 

aos docentes que exercem cargos de gestão que são aferidos, pela população escolar 

(número de alunos de cada agrupamento de escolas ou escola não agrupada, em 

 
12 Artigo 1.º do decreto-lei. 
13 Informação retirada do sítio da Internet da Direção Geral da Administração Escolar. Disponível em: 
https://www.dgae.mec.pt/download/gestrechumanos/notas-informativas-2/2021/nota-informativa-no-01-
igefe-2022-processamento-de-remuneracoes-2022.pdf . Consulta efetuada a 09/05/2022. 

https://dre.pt/application/file/a/25345321
https://dre.pt/application/file/a/73788303
https://dre.pt/application/file/a/73788303
https://dre.pt/application/file/a/74270415
https://dre.pt/application/file/a/106585674
https://dre.pt/application/file/a/106585674
https://dre.pt/application/file/a/114426182
https://dre.pt/application/conteudo/106607298
https://dre.pt/application/conteudo/114825661
https://dre.pt/application/conteudo/115138847
https://dre.pt/application/conteudo/115138847
https://www.spgl.pt/Media/Default/Info/51000/400/0/1/Processamento%20de%20Remuneracoes%202022.pdf
https://www.spgl.pt/Media/Default/Info/51000/400/0/1/Processamento%20de%20Remuneracoes%202022.pdf
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/114449576/202102161116/73499935/diploma/indice?q=decreto-lei+132%2F2012


 
 
 

 

Projeto de Lei n.º 47/XV/1.ª (PCP)  

Comissão de Educação e Ciência (8.ª) 

 

 

9 

regime diurno), e pelo cargo que se destinam a remunerar e que são pagos 

mensalmente, em cada um dos 12 meses do ano: 

 

• Exercício dos cargos ou funções de diretor, de subdiretor ou adjunto do diretor do 

AE/ENA É atribuído um suplemento remuneratório diferenciado, o qual acresce à 

remuneração base do respetivo titular e que consta do Anexo I – do Decreto-Lei n.º 

5/2010, de 24 de dezembro (já revogado).  

 

• Coordenação de Estabelecimento de Educação Pré-escolar ou de escola ou integrada 

em agrupamento. É atribuído um suplemento remuneratório, cujo valor consta do Anexo 

II - do Decreto-Lei n.º 5/2010, de 24 de dezembro (já revogado).  

 

• Exercício de funções de diretor de centro de formação. É atribuído um suplemento 

remuneratório, tendo em consideração o número de docentes do conjunto das escolas 

associadas do centro de formação de associação de escolas nos termos do Anexo III - 

do Decreto-Lei n.º 5/2010, de 24 de dezembro (já revogado).  

 

Por fim, refira-se que, atualmente, o complemento de deslocação se encontra previsto 

na Portaria n.º 1553-D/2008, de 31 de dezembro. 

 

IV. ENQUADRAMENTO JURÍDICO NA UNIÃO EUROPEIA E INTERNACIONAL  

 

▪ Âmbito da União Europeia 

 

O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia14 (TFUE) estabelece no seu artigo 

9.º que Na definição e execução das suas políticas e ações, a União tem em conta as 

exigências relacionadas com a promoção de [...] um elevado nível de educação [e] 

formação. Além disso, a Carta dos Direitos Fundamentais da UE,15 determina que Todas 

as pessoas têm direito à educação (artigo 14.º). 

 

 
14 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&qid=1610115500767&from=PT  
15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR  

https://dre.pt/application/conteudo/616811
https://dre.pt/application/conteudo/616811
https://dre.pt/application/conteudo/616811
https://dre.pt/application/conteudo/616811
https://files.dre.pt/1s/2008/12/25204/0043100432.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&qid=1610115500767&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&qid=1610115500767&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&qid=1610115500767&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR
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Assim, a UE colabora com os Estados-Membros para reforçar a qualidade do ensino e 

da aprendizagem e melhorar o apoio às profissões docentes16, facilitando o intercâmbio 

de informações e experiências entre responsáveis políticos.  

Os conhecimentos, competências17 e atitudes dos professores e dirigentes escolares 

são de grande importância. A sua qualidade e profissionalismo têm um efeito direto nos 

resultados da aprendizagem dos alunos. 

 

Uma vez que desempenham um papel fundamental como garantes de um ensino de 

elevada qualidade18 dirigido a todos os alunos, os professores, dirigentes escolares e 

formadores de professores precisam de desenvolver continuamente as suas 

competências. É fundamental assegurar a qualidade da sua formação profissional, tanto 

inicial como contínua, assim como o acesso a apoio adequado ao longo de toda a sua 

vida profissional.  

 

De forma a apoiar a elaboração de políticas adequadas para as profissões docentes, foi 

criado um grupo de trabalho da UE19, composto por representantes dos ministérios da 

Educação e de organizações de partes interessadas de tida a UE, reúne-se regulamente 

para examinar políticas específicas relativas aos professores e dirigentes escolares, 

debater desafios comuns e partilhar boas práticas.   

 

Na sua Comunicação Desenvolvimento das escolas e um ensino de excelência para um 

melhor começo de vida20, a Comissão identifica os desafios que as escolas e o ensino 

enfrentam na UE e descreve de que forma a UE pode apoiar os seus países a reformar 

os sistemas de ensino escolar que enfrentam esses desafios. São três os domínios em 

que a UE pode ajudar a dar resposta aos desafios: 

✓ Desenvolver escolas melhores e mais inclusivas; 

✓ Apoiar os professores e os diretores das escolas, com vista a alcançar a excelência 

no ensino e na aprendizagem, incluindo tornar as carreiras docentes mais 

apelativas; 

 
16 https://ec.europa.eu/education/policies/school/teaching-professions_pt  
17 https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/development-skills_pt  
18 https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/relevant-and-high-quality-higher-education_pt  
19 https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-working-groups_pt  
20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0248&from=EN  

https://ec.europa.eu/education/policies/school/teaching-professions_pt
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/development-skills_pt
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/relevant-and-high-quality-higher-education_pt
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/relevant-and-high-quality-higher-education_pt
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-working-groups_pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0248&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0248&from=EN
https://ec.europa.eu/education/policies/school/teaching-professions_pt
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/development-skills_pt
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/relevant-and-high-quality-higher-education_pt
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-working-groups_pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0248&from=EN


 
 
 

 

Projeto de Lei n.º 47/XV/1.ª (PCP)  

Comissão de Educação e Ciência (8.ª) 

 

 

11 

✓ Tornar a governação dos sistemas de ensino nas escolas mais eficaz, equitativa e 

eficiente. 

 

No relatório da Eurydice intitulado A Carreira Docente na Europa: Acesso, Progressão 

e Apoios 21 , no seu capítulo 2.3.3 referente a tipos de contratos de trabalho para 

professores com habilitação profissional para a docência é referido que em alguns 

sistemas educativos, os professores com habilitação para a docência são recrutados 

com contratos a prazo no início da sua carreira. Para obter um contrato por tempo 

indeterminado, devem geralmente cumprir condições específicas, como por exemplo, 

concluir com êxito o período probatório ou a fase de indução. Em dois países, é tida em 

conta a duração da experiência profissional. Na Bélgica (Comunidade francófona), é 

proposto um contrato por tempo indeterminado aos professores que cumpriram entre 

600 e 700 dias letivos e que ocupam um posto permanente, enquanto na Áustria, após 

um período máximo de cinco anos de serviço, é oferecido ao professor um contrato por 

tempo indeterminado. 

 

De referir igualmente que, no Estudo da Comissão sobre medidas estratégicas 

destinadas a melhorar a atratividade da profissão docente na Europa, Volume 122, o 

ponto 2.1 apresenta como uma das suas recomendações Melhorar os métodos de 

recrutamento de professores e o ponto 2.9. Melhorar as condições de trabalho, 

destacando a importância das condições laborais do corpo docente. 

 

Acresce ainda que, em 2018, a Comissão da Cultura e da Educação do Parlamento 

Europeu adotou um relatório23 no qual considera que os professores, com as respetivas 

competências, empenhamento e eficácia, constituem a base dos sistemas educativos 

(…) solicita a adoção de procedimentos de seleção adequados e de medidas e 

iniciativas específicas para melhorar a situação, a formação, as oportunidades 

profissionais e as condições laborais dos professores, incluindo a remuneração, para 

evitar formas precárias de emprego. 

Por fim, em 24 de novembro de 2020, o Conselho adotou a Proposta de recomendação 

sobre o ensino e a formação profissionais em prol da competitividade sustentável, da 

 
21 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/435e941e-1c3b-11e8-ac73-01aa75ed71a1  
22 https://ec.europa.eu/assets/eac/education/library/study/2013/teaching-profession1_en.pdf  
23 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0173_PT.pdf  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/435e941e-1c3b-11e8-ac73-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/435e941e-1c3b-11e8-ac73-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/assets/eac/education/library/study/2013/teaching-profession1_en.pdf
https://ec.europa.eu/assets/eac/education/library/study/2013/teaching-profession1_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0173_PT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8e89305c-bc37-11ea-811c-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8e89305c-bc37-11ea-811c-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/435e941e-1c3b-11e8-ac73-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/assets/eac/education/library/study/2013/teaching-profession1_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0173_PT.pdf
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justiça social e da resiliência24, apresentada pela Comissão, que faz parte da Agenda 

Europeia de Competências 25  e define princípios fundamentais para garantir que o 

ensino e a formação profissionais sejam flexíveis, se adaptem rapidamente às 

necessidades do mercado de trabalho e proporcionem oportunidades de aprendizagem 

de qualidade tanto para os jovens como para os adultos. 

 

▪ Âmbito internacional 

Países analisados 

 

Apresenta-se, de seguida, o enquadramento internacional referente a: Espanha e 

França. 

ESPANHA 

O Sistema Educativo Espanhol, configurado de acordo com os valores da Constitución 

Española, encontra-se previsto no quadro da Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo26, de 

Educación. Este sistema inspira-se num conjunto de princípios entre os quais se 

incluem, nos termos da alínea m) do artículo 1, a consideração da função docente 

enquanto fator essencial  da qualidade da educação, do reconhecimento social da 

profissão docente e do apoio à sua missão. No seu artículo 2 bis, este sistema é definido 

como o conjunto das administrações educativas, de profissionais da educação e demais 

agentes, públicos e privados, que desenvolvem as funções de regulação, financiamento 

ou de prestação de serviços para o exercício do direito à educação em Espanha. O 

diploma atualmente em vigor enquadrou-se nos desenvolvimentos decorrentes da Ley 

30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, 

(nomeadamente no que concerne à Disposición adicional decimoquinta, relativa às 

condições de integração do pessoal docente), assim como da Ley Orgánica 8/1985, de 

3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

 

A Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, supracitada, define, no Título III, 

o enquadramento legal aplicável ao corpo docente (Profesorado), onde relevamos o 

 
24 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8e89305c-bc37-11ea-811c-
01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF  
25 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_1196  
26 Diplomas consolidados retirado do portal oficial boe.es. Todas as ligações eletrónicas a referências 
legislativas referentes a Espanha são feitas para o referido portal, salvo referência em contrário. Consultas 
efetuadas a 24/05/2022. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8e89305c-bc37-11ea-811c-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_1196
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_1196
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899#a1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899#a2bis
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1984-17387
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1984-17387
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1984-17387#dadecimoquinta
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12978
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12978
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899&p=20220401&tn=1#tiii
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8e89305c-bc37-11ea-811c-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8e89305c-bc37-11ea-811c-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_1196
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disposto no Capítulo IV, relativo ao reconhecimento, apoio e valorização dos docentes. 

Nos deste quadro legal, cumpre fazer referência à medida constante da alínea e) do 

artículo 105 (redução da carga horária aplicável a docentes com idades superiores a 55 

anos), assim como ao artícluo artículo 122, que alude à temática dos recursos humanos 

disponíveis. Releva-se ainda o disposto no Título VIII, relativo aos recursos económicos, 

nomeadamente ao nível das medidas de apoio aos docentes, constante do seu artículo 

157, onde se destaca a definição de números máximos de alunos por turma, o 

estabelecimento de programas de reforço, apoio educativo e da melhoria das 

aprendizagens e de medidas de apoio ao corpo docente. 

 

Sem prejuízo da competências das Comunidade Autónomas previstas nos respetivos 

Estatutos de Autonomia, este diploma determina a competência adstrita ao Governo na 

regulamentação das bases do estatuto dos funcionários públicos docentes em aspetos 

básicos necessários à existência de quadro comum (Disposición adicional sexta). Este 

diploma prevê ainda a forma de ingresso e a progressão na carreira docente 

(Disposición adicional duodécima). Em paralelo com o presente enquadramento 

normativo, cumpre adicionalmente fazer referência ao Real Decreto 276/2007, de 23 de 

febrero27, a que se refere Lei Orgânica supracitada, e que regula o regime transitório de 

ingresso na função púclica. 

 

O Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, enquadra também o 

pessoal docente, no âmbito do n.º 3 do artículo 2, atentas as especificidades aplicáveis 

ao pessoal docente regidas por legislação especifica estatal e autónoma. Revela-se 

aqui, no quadro dos direitos individuais constantes da alínea j) do artículo 14, o direito à 

adoção de medidas que favoreçam a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional 

do pessoal docente. O presente diploma define no artículo 21, as matérias respeitantes 

à determinação de retribuições e complementos, assim como no artículo 69, relativos 

aos objetivos e instrumentos de planificação dos recursos humanos. Cumpre ainda 

mencionar o enquadramento aplicável ao período da jornada de trabalho, onde, nos 

 
27 Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y 
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición 
transitoria decimoséptima de la citada ley. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899&p=20220401&tn=1#civ-4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899&p=20220401&tn=1#a105
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899&p=20220401&tn=1#a122
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899&p=20220401&tn=1#tviii
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899&p=20220401&tn=1#a157
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899&p=20220401&tn=1#a157
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=17&modo=2&nota=0&tab=2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899#dasexta
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899#daduodecima
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-4372
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-4372
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719#a2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719#a14
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719#a21
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719#a69
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termos do artículo 47, se define as possibilidade de periodização a tempo completo ou 

parcial, cabendo às Administrações Públicas estabelecer a duração das jornadas gerais 

e especiais, donde decorre que cada Comunidade Autónoma terá o poder de 

estabelecer a duração do horário, nos termos da lei.  

Na temática respeitante à disponibilização de recursos económicos ao Sistema 

Educativo Espanhol, cumpre fazer referência ao financiamento alocado aos 

denominados centros privados concertados, expressos na formulação da distribuição 

de verbas, de acordo com o disposto no artículo 13 (atentos aos quadros constantes do 

Anexos IV e V), da Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2022. 

 

Importa finalmente salientar que, na decorrência do disposto na Disposición final 

segunda, do Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la 

reducción de la temporalidad en el empleo público, refere-se a adaptação do 

enquadramento legal do pessoal docente, a ser efetuado no prazo de um ano, sendo 

que esta. Pese embora a  revogação deste diploma, através da Ley 20/2021, de 28 de 

diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 

público, mantém ainda em vigor a Disposición final segunda, supracitada. 

 

O Ministerio de Educación y Formación Profesional28 apresenta uma extensa lista de 

normativos aplicáveis ao exercício da docência em Espanha, sendo de relevar neste 

âmbito o Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre29, nomeadamente no que concerne 

ao «concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos 

docentes» e «…otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los mismos». 

 

FRANÇA 

O Code de l’éducation30 define entre as competências do Estado no âmbito do seu 

article L211-1, a distribuição dos recursos dedicados ao setor da Educação, com o 

objetivo melhorar as condições da igualdade de acesso ao serviço público de educação. 

 
28 Retirado do sítio da Internet do educacionyfp.gob.es. Consultas efetuadas a 24/05/2022. 
29 Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal 
entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los mismos. 
30  Diplomas consolidados retirado do portal oficial legifrance.gouv.fr. Todas as ligações eletrónicas a 
referências legislativas referentes a França são feitas para o referido portal, salvo referência em contrário. 
Consultas efetuadas a 24/05/2022. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719#a47
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-21653&p=20211229&tn=1#a1-5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-11233#df-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-11233#df-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-11233
https://www.educacionyfp.gob.es/portada.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/normativa/educacion/profesorado-equipos/cuerpos-docentes.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/normativa/educacion/profesorado-equipos/cuerpos-docentes.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-16551
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006071191/2022-05-24/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000006166572/?anchor=LEGIARTI000006524494#LEGIARTI000006524494
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Entre o conjunto de responsabilidades, definidas nos termos do seu article L211-8, 

releva-se a remuneração do corpo docente. No âmbito da estrutura de remunerações 

supracitada, cumpre relevar, de acordo com o disposto no 2.º do article L212-5, as 

condições atinentes à despesas de alojamentos a professores vinculados a escolas 

públicas, ou, alternativamente, de subsidiação equivalente.  

 

Relativamente à temática da atribuição do despesas de alojamento do corpo docente, 

cumpre mencionar o disposto nos termos dos articles L2334-26 a L2334-31 e L2334-39 

do Code général des collectivités territoriales. À subsidiação identificada nos normativos 

ora referidos, deverá ainda incluir-se a componente de subsidiação municipal, prevista 

nos termos do article L921-2 do Code de l’éducation, supracitado. Este valor pode ser 

reduzido em função da alternativa de usufruto de alojamento atribuído pelas entidades 

públicas. 

 

O Ministére de l`Éducation Nationale et de la Jeunesse (Ministério da Educação 

Nacional e da Juventude) disponibiliza um simulador de remunerações31 dos diversos 

agentes que integram o serviço de Educação, sendo que são ainda fornecidas um 

conjunto de informações adicionais relativas à temática das condições de mobilidade do 

corpo docente.  

 

Adicionalmente, releva-se ainda o processo de reavaliação Le Grenelle de l’éducation32, 

cujo pacote financeiro visa a melhoria das condições de trabalho das diversas profissões 

que integram o setor educativo. 

 

PLATAFORMA EURYDICE 

 

A Plataforma Eurydice33 da Comissão Europeia apresenta, por países e por temas, as 

várias matérias relacionadas com as políticas nacionais da educação, sendo de relevar, 

para efeitos da matéria em apreço, os capítulos 9 (Teachers and Education Staff), 10 

(Management and Other Education Staff) e 14 (Ongoing Reforms and Policy 

 
31 Retirado do sítio da Internet do education.gouv.fr. Consultas efetuadas a 24/05/2022. 
32 Retirado do sítio da Internet do education.gouv.fr. Consultas efetuadas a 24/05/2022. 
33 Retirado do sítio da Internet do eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/index_en.php_en. Todas 
as ligações eletrónicas à Plataforma Eurydice são feitas para o referido portal, salvo referência em contrário. 
Consultas efetuadas a 24/05/2022. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027682667
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000006182379/?anchor=LEGIARTI000038901935#LEGIARTI000038901935
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006181020/#LEGISCTA000006181020
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020051389/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070633/2022-05-24/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000006166724/?anchor=LEGIARTI000006525590#LEGIARTI000006525590
https://www.education.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/la-remuneration-des-enseignants-7565
https://www.education.gouv.fr/grenelle-de-l-education-12-engagements-pour-renforcer-le-service-public-de-l-education-323387
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/index_en.php_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/general/9-teachers-and-education-staff_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/general/10-management-and-other-education-staff_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/general/14-ongoing-reforms-and-policy-developments_en
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Developments). Esta plataforma apresenta assim o seguinte conjunto de países, 

respetivamente, Albânia, Alemanha, Áustria, Bélgica (Comunidades Flamenga, 

Francesa e Alemã), Bósnia & Herzegovina, Bulgária, Croácia, Chipre, Dinamarca, 

Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Islândia, 

Irlanda, Itália, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Montenegro, 

Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido (Inglaterra, Irlanda do Norte, 

Escócia e País de Gales), República Checa, República da Macedónia do Norte, 

Roménia, Sérvia, Suécia e Suíça.  

 

Ainda no quadro deste organismo, destaca-se também o relatório relativo aos salários 

dos professores dos ensinos básicos e secundários nas escolas públicas «Teacher’s 

and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe 2019/20». 

 

V. ENQUADRAMENTO PARLAMENTAR 

 

▪ Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

 

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verificou-se que se 

encontram pendentes, neste momento, duas iniciativa com objeto conexo com o do 

projeto de lei em análise: 

 

Nº Título Data Autor Publicação 

 XV/1.ª – Projeto de Lei 

73 
Garante a inclusão de todos os horários no procedimento 
de mobilidade interna do concurso interno de professores 

2022-05-17 PCP 

[DAR II série A n.º 
53, 2020.12.30, da 
2.ª SL da XIV Leg 

(pág. 4-5)] 

46 
Estabelece o regime de recrutamento e mobilidade do 

pessoal docente dos ensinos básico e secundário (oitava 
alteração ao Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho) 

2022-04-27 PCP 

[DAR II série A n.º 
17, 2022.04.22, da 
1.ª SL da XV Leg 

(pág. 2-12), 
Alteração do texto 

inicial do projeto de 
lei] 

 

▪ Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

 

A consulta à AP devolve os seguintes antecedentes sobre matéria conexa com a da 

presente iniciativa: 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/albania_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/germany_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/austria_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/belgium-flemish-community_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/belgium-french-community_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/belgium-german-speaking-community_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/bosnia-and-herzegovina_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/bulgaria_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/croatia_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/cyprus_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/denmark_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/slovakia_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/slovenia_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/spain_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/estonia_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/finland_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/france_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/greece_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/hungary_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/iceland_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/ireland_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/italy_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/latvia_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/liechtenstein_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/lithuania_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/luxembourg_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/malta_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/montenegro_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/norway_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/netherlands_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/poland_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/portugal_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/united-kingdom-england_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/united-kingdom-northern-ireland_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/united-kingdom-scotland_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/united-kingdom-wales_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/czech-republic_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/former-yugoslav-republic-macedonia_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/romania_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/serbia_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/sweden_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/switzerland_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/teachers-salaries-2021_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/teachers-salaries-2021_en
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121466
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121466
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/053/2020-12-30/4?pgs=4-5&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/053/2020-12-30/4?pgs=4-5&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/053/2020-12-30/4?pgs=4-5&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/053/2020-12-30/4?pgs=4-5&org=PLC
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121408
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121408
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121408
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/15/01/017/2022-04-22/2?pgs=2-12&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/15/01/017/2022-04-22/2?pgs=2-12&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/15/01/017/2022-04-22/2?pgs=2-12&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/15/01/017/2022-04-22/2?pgs=2-12&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/15/01/017/2022-04-22/2?pgs=2-12&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/15/01/017/2022-04-22/2?pgs=2-12&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/15/01/017/2022-04-22/2?pgs=2-12&org=PLC
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Nº Título Data Autor Votação Publicação 

 XIV/3.ª – Projeto de Lei 

978 

Procede à oitava alteração ao Decreto-Lei n.º 
132/2012, de 27 de junho, que estabelece o 

regime de recrutamento e mobilidade do 
pessoal docente dos ensinos básico e secundário 

2021-10-07 PCP 

 
 

Iniciativa 
Caducada 

[DAR II série 
A n.º 11, 

2021.10.04, 
da 3.ª SL da 
XIV Leg (pág. 

9-19)] 

 XIV/2.ª – Projeto de Lei 

821 
Pela abertura de um concurso adicional para os 

contratos de patrocínio do ensino artístico 
especializado 

2020-12-30 BE 

 
 

Iniciativa 
Caducada 

[DAR II série 
A n.º 53, 

2020.12.30, 
da 2.ª SL da 
XIV Leg (pág. 

4-5)] 

762 

Programa de vinculação dos docentes de 
técnicas especiais do ensino artístico 

especializado nas áreas das artes visuais e dos 
audiovisuais 

2021-03-26 BE 

Aprovado 
Contra: PS 

A Favor: PSD, BE, 
PCP, CDS-PP, PAN, 

PEV, CH, IL, Cristina 
Rodrigues (Ninsc), 

Joacine Katar Moreira 
(Ninsc) 

[DAR II série 
A n.º 118, 

2021.04.20, 
da 2.ª SL da 
XIV Leg (pág. 

12-24)] 

761 
Determina a revisão do regime de recrutamento 

e mobilidade do pessoal docente dos ensinos 
básico e secundário 

2021-03-30 BE 

Aprovado 
A Favor: PSD, BE, 

PCP, PAN, PEV, CH, 
Cristina Rodrigues 

(Ninsc), Joacine Katar 
Moreira (Ninsc) 

Abstenção: CDS-PP, 
IL 

Contra: PS 

[DAR II série 
A n.º 105, 

2021.03.26, 
da 2.ª SL da 
XIV Leg (pág. 

3-4)] 

682 
Programa extraordinário de vinculação dos 
docentes com 5 ou mais anos de serviço 

2021-02-19 BE 

Rejeitado 
Contra: PS, PSD, 

CDS-PP, IL 
Abstenção: CH 

A Favor: BE, PCP, 
PAN, PEV, Cristina 
Rodrigues (Ninsc), 

Joacine Katar Moreira 
(Ninsc) 

[DAR II série 
A n.º 94, 

2021.03.11, 
da 2.ª SL da 
XIV Leg (pág. 

55-65)] 

660 

Abertura de concurso para a vinculação 
extraordinária do pessoal docente das 

componentes técnico-artístico especializado 
para o exercício de funções nas áreas das artes 
visuais e dos audiovisuais, nos estabelecimentos 

públicos de ensino 

2021-02-02 PCP 

Aprovado 
A Favor: PSD, BE, 
PCP, CDS-PP, PAN, 

PEV, CH, IL, Cristina 
Rodrigues (Ninsc), 

Joacine Katar Moreira 
(Ninsc) 

Contra: PS 

[DAR II série 
A n.º 68, 

2021.02.02, 
da 2.ª SL da 
XIV Leg (pág. 

20-21)] 

658 

Procede à oitava alteração ao Decreto-Lei n.º 
132/2012, de 27 de junho, que estabelece o 

regime de recrutamento e mobilidade do 
pessoal docente dos ensinos básico e secundário 

2021-02-02 PCP 

Rejeitado 
Contra: PS, PSD, 

CDS-PP, IL 
Abstenção: CH 

A Favor: BE, PCP, 
PAN, PEV, Cristina 
Rodrigues (Ninsc), 

Joacine Katar Moreira 
(Ninsc) 

[DAR II série 
A n.º 94, 

2021.03.11, 
da 2.ª SL da 
XIV Leg (pág. 

12-28)] 

657 
Vinculação extraordinária de todos os docentes 

com cinco ou mais anos de serviço até 2022 
2021-02-02 PCP 

Rejeitado 
Contra: PS, PSD, 

CDS-PP, IL 
A Favor: BE, PCP, 

PAN, PEV, CH, Cristina 
Rodrigues (Ninsc), 

[DAR II série 
A n.º 118, 

2021.04.20, 
da 2.ª SL da 
XIV Leg (pág. 

3-5), 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121168
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121168
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121168
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121168
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/03/011/2021-10-04/9?pgs=9-19&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/03/011/2021-10-04/9?pgs=9-19&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/03/011/2021-10-04/9?pgs=9-19&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/03/011/2021-10-04/9?pgs=9-19&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/03/011/2021-10-04/9?pgs=9-19&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/03/011/2021-10-04/9?pgs=9-19&org=PLC
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45567
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45567
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45567
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/053/2020-12-30/4?pgs=4-5&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/053/2020-12-30/4?pgs=4-5&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/053/2020-12-30/4?pgs=4-5&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/053/2020-12-30/4?pgs=4-5&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/053/2020-12-30/4?pgs=4-5&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/053/2020-12-30/4?pgs=4-5&org=PLC
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110586
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110586
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110586
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110586
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/118/2021-04-20/12?pgs=12-24&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/118/2021-04-20/12?pgs=12-24&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/118/2021-04-20/12?pgs=12-24&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/118/2021-04-20/12?pgs=12-24&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/118/2021-04-20/12?pgs=12-24&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/118/2021-04-20/12?pgs=12-24&org=PLC
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110585
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110585
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110585
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/105/2021-03-26/3?pgs=3-4&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/105/2021-03-26/3?pgs=3-4&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/105/2021-03-26/3?pgs=3-4&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/105/2021-03-26/3?pgs=3-4&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/105/2021-03-26/3?pgs=3-4&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/105/2021-03-26/3?pgs=3-4&org=PLC
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110322
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110322
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/094/2021-03-11/55?pgs=55-65&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/094/2021-03-11/55?pgs=55-65&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/094/2021-03-11/55?pgs=55-65&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/094/2021-03-11/55?pgs=55-65&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/094/2021-03-11/55?pgs=55-65&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/094/2021-03-11/55?pgs=55-65&org=PLC
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45702
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45702
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45702
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45702
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45702
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45702
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/068/2021-02-02/20?pgs=20-21&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/068/2021-02-02/20?pgs=20-21&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/068/2021-02-02/20?pgs=20-21&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/068/2021-02-02/20?pgs=20-21&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/068/2021-02-02/20?pgs=20-21&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/068/2021-02-02/20?pgs=20-21&org=PLC
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45699
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45699
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45699
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Nº Título Data Autor Votação Publicação 

Joacine Katar Moreira 
(Ninsc) 

Alteração do 
texto inicial] 

 

De realçar que: 

• O Projeto de Lei n.º 761/XIV/2.ª (BE) deu origem à Lei n.º  47/2021 -  Revisão do 

regime de recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos básico e 

secundário.  

 

• Os Projetos de Lei n.º 660/XIV/2.ª (PCP) e n.º 762/XIV/2.ª (BE) deram origem à 

Lei n.º  46/2021 -  Concurso de vinculação extraordinária de docentes das 

componentes técnico-artísticas do ensino artístico especializado para o exercício 

de funções nas áreas das artes visuais e dos audiovisuais, nos estabelecimentos 

públicos de ensino; Foi também apresentado um pedido de fiscalização abstrata 

sucessiva da constitucionalidade pelo Primeiro-Ministro (2021-08-12) e pedido 

de pronúncia à Assembleia da República pelo Tribunal Constitucional (2021-09-

09).  

 

Nº Data Assunto Sit. na A.R. NºAss. 

 XIV/2.ª – Petição 

199 2021-03-02 Concurso de mobilidade interna 
 

Concluída 
 

8.742 
 XIV/1.ª – Petição 

123 2020-09-09 
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 

 
Concluída 

 
4.718 

 

A Petição n.º 123/XIV/1.ª - 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 deu 

origem aos Projetos de Lei n.º 762/XIV/2.ª (BE), n.º 761/XIV/2.ª (BE), n.º 682/XIV/2.ª 

(PCP), n.º 660/XIV/2.ª (PCP), n.º 659/XIV/2.ª (PCP), n.º 658/XIV/2.ª (PCP) e n.º 

657/XIV/2.ª (BE), tendo sido discutida conjuntamente com esta. A gravação da audição 

dos peticionários pela Comissão encontra-se disponível na página da petição, onde se 

encontra igualmente a documentação entregue pelos peticionários.   

 

VI. CONSULTAS E CONTRIBUTOS 
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https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/118/2021-04-20/3?pgs=3-5&org=PLC
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110585
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=23070
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45702
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110586
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=23040
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https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c6379395953565a4d5a5763765247396a6457316c626e527663306c7561574e7059585270646d45764f544d78597a5535597a59745957557a5a4330304e5745334c546b774f446b744e574d774e6a646a4d6a6c694d7a45354c6e426b5a673d3d&fich=931c59c6-ae3d-45a7-9089-5c067c29b319.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c6379395953565a4d5a5763765247396a6457316c626e527663306c7561574e7059585270646d45764f544d78597a5535597a59745957557a5a4330304e5745334c546b774f446b744e574d774e6a646a4d6a6c694d7a45354c6e426b5a673d3d&fich=931c59c6-ae3d-45a7-9089-5c067c29b319.pdf&Inline=true
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https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45699
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▪ Consultas facultativas 
 

Estando em causa a alteração ao regime de recrutamento e mobilidade do pessoal 

docente dos ensinos básico e secundário, sugere-se que a Comissão, em sede de 

apreciação na especialidade, promova a apreciação pública da iniciativa, nos termos e 

para os efeitos do artigo 134.º do Regimento. 

 

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

entidades: 

• Ministro da Educação;  

• Ministro das Finanças;  

• FENPROF – Federação Nacional dos Professores;  

• FENEI – Federação Nacional de Ensino e Investigação;  

• FNE – Federação Nacional de Educação;  

• Federação Portuguesa de Professores;  

• Associação Nacional de Professores;  

• Associação Nacional de Professores Contratados;  

• SIPE – Sindicato Independente de Professores e Educadores. 

 

VII. ENQUADRAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

OCDE – Education at a glance [Em linha] : OECD Indicators. Paris. OECD, 2021. 

[Consult. 29 abr. 2022]. Disponível em WWW: <URL:  

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=119001&img=

23807&save=true>. ISBN 978-92-64-24209-8. 

 

Resumo: Esta publicação anual é uma fonte de referência sobre o estado da educação 

em todo o mundo, fornecendo dados para todos os países da OCDE e vários países 

parceiros para um extenso leque de indicadores. O capítulo D (a p. 329, na edição de 

2021) apresenta informação sobre professores, ambiente de aprendizagem e 

organização das escolas, sendo de destacar as tabelas relativas aos seguintes 

indicadores: D2, rácio alunos-professor e número de alunos por turma, por nível e tipo 

de instituição de ensino (pública ou privada); D3, condições salariais de professores e 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=119001&img=23807&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=119001&img=23807&save=true
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gestores escolares; D4, horário de trabalho de professores e gestores escolares, e 

percentagem de tempo dedicado à componente letiva; D5, quem são os professores, 

onde se faz uma caracterização deste grupo profissional, em matéria de género e idade, 

por nível e tipo de instituição de ensino; D6, como são alocados os fundos públicos às 

escolas; D7, proporção de professores que abandonam a carreira docente, 

contemplando as variáveis de género, idade, horário de trabalho e tipo de contrato. 

 

OCDE – Working and learning together [Em linha] : rethinking human resource 

policies for schools. Paris. OECD, 2019. [Consult. 29 abr. 2022]. Disponível na intranet 

da AR: <URL:  

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=132791&img=

18866&save=true>. ISBN 978-92-64-98196-6. 

 

Resumo: Este relatório oferece uma análise aprofundada de como as políticas de 

recursos humanos podem potenciar os recursos disponíveis no sentido de criar 

ambientes de trabalho que apoiem a construção de uma capacitação profissional, 

individual e coletiva, nas escolas. Essas políticas incluem: requisitos de contratação; 

estruturas de carreira, progressão salarial e organização do tempo de trabalho capazes 

de atrair, reter e motivar funcionários de alta qualidade; investimento na aprendizagem 

profissional, desde a formação inicial até ao desenvolvimento contínuo. 

 

PIOVEZAN, Patricia Regina ; DAL RI, Neusa Maria – A precarização do trabalho 

docente em Portugal. Educação Unisinos [Em linha]. V. 22, n.º 4 (out./dez. 2018), p. 

250-258. [Consult. 29 abr. 2022]. Disponível em WWW: <URL: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=139409&img=

28115&save=true>. 

 

Resumo: As autoras fazem a análise das reformas educativas operadas em Portugal a 

partir da década de 1990, onde identificam medidas que desencadearam a ampliação 

do trabalho precário, patentes em dois aspetos que consideram ter vindo desde então 

a caracterizar a carreira docente: os formas flexíveis de contratação (designadamente 

os contratos a termo, com horários parciais) e o arrocho (i.e., compressão) salarial (pela 

tabela remunerarória, pelos cortes salariais, mas igualmente por condições pouco 

atrativas de progressão na carreira). Entre as consequências, as autoras elencam: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=132791&img=18866&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=132791&img=18866&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=139409&img=28115&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=139409&img=28115&save=true
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«alienação perante o ensino, pedido de transferência, desinvestimento no trabalho, 

desejo de abandono, absentismo, esgotamento, stresse, ansiedade permanente e  

autodesvalorização», «o aumento dos pedidos de aposentação, a solicitação de  

exercício da docência a meio-tempo, o abandono da profissão, as doenças  

psicossomáticas, a inibição do professor face ao trabalho.» 

 

PORTUGAL. Ministério da Educação. Direção-Geral de Estatísticas da Educação e 

Ciência ; Direção de Serviços de Estatísticas da Educação – Perfil do Docente 

2019/2020 [Em linha]. Lisboa : DGEEC, 2021. [Consult. 29 abr. 2022]. Disponível em 

WWW: <URL: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=110010&img=

24642&save=true>. ISBN 978-972-614-732-9. 

 

Resumo: «A presente publicação traça o perfil da população docente dos ensinos não 

superior e superior referente ao ano letivo 2019/2020. Abrange um conjunto de 

indicadores com informação relativa às suas características individuais – idade, sexo, 

habilitações académicas e nacionalidade – e ao exercício da sua profissão – funções, 

componente letiva, vínculo contratual (educação pré-escolar, ensinos básico e 

secundário), categorias e regimes de prestação de serviços (ensino superior). A 

informação está organizada de modo a possibilitar a comparação temporal entre níveis 

de ensino e é disponibilizada em tabelas e gráficos sobre os quais não se apresenta 

qualquer leitura ou interpretação. Nesse sentido, este documento constitui, 

essencialmente, um instrumento de suporte às mais variadas análises sobre o perfil da 

população docente, que possam ser efetivadas a partir de diferentes perspetivas.» 

 

UNIÃO EUROPEIA. Comissão. Agência de Execução relativa à Educação, ao 

Audiovisual e à Cultura ; UNIÃO EUROPEIA. Comissão. Eurydice – A carreira docente 

na Europa [Em linha] : acesso, progressão e apoios : relatório Eurydice. 

Luxemburgo: Serviço de Publicações da União Europeia, 2018. [Consult. 29 abr. 2022]. 

Disponível em WWW: <URL:  

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=136750&img=

24627&save=true>. 

 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=110010&img=24642&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=110010&img=24642&save=true
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Resumo: Este relatório «oferece uma análise comparativa das políticas nacionais sobre 

a carreira docente em toda a Europa. Faz o mapeamento da legislação em vigor e das 

recomendações políticas nos níveis de ensino primário e secundário geral, cobrindo 

todos os países da União Europeia e ainda a Albânia, Bósnia-Herzegovina, a Antiga 

República Jugoslava da Macedónia, Suíça, Islândia, Listenstaine, Montenegro, 

Noruega, Sérvia e Turquia. O relatório divide-se em cinco capítulos: planeamento 

prospetivo e principais desafios relativos à oferta e à procura de professores, acesso à 

profissão e mobilidade dos professores, desenvolvimento profissional contínuo e tipos 

de apoio, progressão na carreira e avaliação de professores. Os anexos disponibilizam 

informação e referências relativamente às estruturas de carreira, quadros de 

competências de professores e a sua utilização.» 

 

UNIÃO EUROPEIA. Comissão. Agência de Execução relativa à Educação, ao 

Audiovisual e à Cultura ; UNIÃO EUROPEIA. Comissão. Eurydice – A carreira docente 

na Europa [Em linha] : acesso, progressão e apoios : Relatório Eurydice. 

Luxemburgo: Serviço de Publicações da União Europeia, 2021. [Consult. 26 out. 2021]. 

Disponível em WWW: <URL:  

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=139393&img=

28104&save=true>. 

 

Resumo: «Este relatório analisa aspetos‐chave da vida profissional dos professores do 

ensino secundário inferior em toda a Europa. Baseia‐se em dados qualitativos da Rede 

Eurydice procedentes das políticas e regulamentações nacionais, e em dados 

quantitativos do Inquérito Internacional sobre Ensino e Aprendizagem (TALIS) sobre as 

práticas e as perceções dos professores e diretores escolares. Ao combinar ambas as 

fontes de dados, a análise pretende ilustrar de que modo as políticas e as 

regulamentações nacionais podem contribuir para tornar mais atrativa a profissão 

docente. Examina os tipos de formação inicial dos professores e as políticas que podem 

influenciar a sua participação no desenvolvimento profissional contínuo. Entre outros 

aspetos, o relatório investiga as condições de trabalho, as perspetivas de carreira e o 

bem‐estar profissional dos professores. Também explora em que medida a avaliação 

de professores é usada para fornecer um feedback formativo, e as formas de incentivar 

os docentes a viajar para o estrangeiro para aprender e trabalhar. […] O relatório 

abrange os 27 Estados‐Membros da UE, assim como o Reino Unido, Albânia, Bósnia‐ 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=139393&img=28104&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=139393&img=28104&save=true
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Herzegovina, Suíça, Islândia, Listenstaine, Montenegro, Macedónia do Norte, Noruega, 

Sérvia e Turquia. Os anos de referência são 2018‐2020.» 

 


