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Exmo. Senhor Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Deputado Alexandre Quintanilha 

 

Vila Nova de Gaia, 27 junho de 2022 

Assunto: Petição n.º 8/XV/1.ª - “Os docentes reclamam justiça, efetivação de nossos direitos e 

respeito pelo horário de trabalho, da iniciativa da FENPROF - Federação Nacional dos 

Professores (17 450 assinaturas)” - Pedido de informação 

 

Exmo. Senhor Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Deputado Alexandre 

Quintanilha, 

 

A Andaep pronuncia-se relativamente à Petição n.º 8/XV/1.ª - “Os docentes reclamam justiça, 

efetivação de nossos direitos e respeito pelo horário de trabalho, da iniciativa da FENPROF – 

Federação Nacional dos Professores (17 450 assinaturas)”, nos seguintes termos: 

 

Os aspetos apresentados na petição têm vindo a constituir preocupações dos sócios da 

ANDAEP, temáticas essas que integraram exposições apresentadas.  em audições realizadas 

nas duas anteriores legislaturas com Grupos Parlamentares da Assembleia da República. 

Importaria, contudo, clarificar o que se entende por “(…) abusos e ilegalidades nos horários 

que se prolongam para além dos limites legais”. Entre outros aspetos, o excesso de trabalho 

burocrático-administrativo realizado nos agrupamentos/escolas não agrupadas (escolas), 

imposto pela permanente pressão para a produção de evidências do trabalho pedagógico e 

para resposta a interpelações de órgãos que as tutelam, tem retirado aos professores 

(incluindo os diretores) tempo e disponibilidade para se concentrarem no essencial, ou seja, o 

desenvolvimento dos respetivos projetos pedagógicos.  

A descentralização de competências tem vindo a ser desenvolvida de forma dissemelhante e 

dependente da “sensibilidade” pedagógica dos responsáveis autárquicos.  Se o número de 

plataformas digitais para reporte às diferentes instâncias, sob responsabilidade do diretor, era 

muito elevado, a situação agravou-se com a necessidade de preenchimento de plataformas a 

nível municipal. Entende a ANDAEP que no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, não foi 

considerado o “lugar da Escola”, o que tem suscitado, em alguns casos, dificuldades de 

articulação de trabalho entre entidades. Pese embora haver testemunhos de diretores que 

referem a forma preparada, ponderada e satisfatória com que tem decorrido o processo nos 

respetivos concelhos, existem também referências a interferências de micropolíticas locais que 

colocam as escolas do setor público em situação de subalternidade.  
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A ANDAEP considera que os aspetos enunciados na petição têm impacto direto na vida das 

escolas e afetam o trabalho dos diretores. Entende, ainda, ser oportuna e pertinente a 

discussão e revisão do Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos Estabelecimentos 

Públicos de Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário.  

 

A Direção 

(O Presidente, Filinto Lima) 

 


