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Projeto de Lei n.º 478/XV/1.ª

Proibição de discriminações entre docentes, por efeito de alterações ao Estatuto da Carreira 

Docente em matéria de reposicionamento na carreira com efeitos remuneratórios

Exposição de motivos

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

Secundário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 139 -A/90, de 28 de abril – abreviadamente, 

Estatuto da Carreira Docente (ECD) –, na redação introduzida pelo Decreto-Lei nº 75/2010, de 

23 de junho, dispõe, no seu artigo 36.º, n.º 3, que o ingresso na carreira dos docentes 

portadores de habilitação profissional adequada far-se-á em termos a definir por portaria do 

membro do Governo responsável pela área da educação.

Este preceito do ECD ficou por regulamentar, por inércia do Estado, até à publicação da Portaria 

n.º 119/2018, de 4 de maio, o que teve por efeito que todos os docentes que ingressaram na 

carreira depois da alteração do mesmo e até à entrada em vigor da referida Portaria, foram 

colocados no 1º escalão da carreira, não lhes tendo sido contado, para efeitos de determinação 

do escalão de ingresso, o tempo de serviço prestado em momento anterior. 

Se aliarmos, a este, o facto de que os docentes reposicionados na carreira por aplicação da 

Portaria nº 119/ 2018, que ingressaram na carreira entre 2011 e 2017, foram incluídos em 

escalão e índice remuneratório superiores ao daqueles apesar de terem menos tempo de 

serviço, somos forçados a concluir pela existência de discriminação entre docentes, ao abrigo 

das mesas regras de progressão, em clara violação do princípio Trabalho Igual, Salário Igual, 

previsto em vários artigos da lei laboral aplicável e, primeiro que tudo, no artigo 59.º, n.º 1, 

alínea a) da Constituição da República Portuguesa.

A exigência de que a coerência e a equidade presidam ao sistema de carreiras e retributivo na 

Administração Pública constitui um princípio transversal e estruturante no sistema de carreiras 
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da Administração Pública, o qual, por seu turno, é uma manifestação do princípio da igualdade. 

Da conjugação destes dois princípios retira-se, por último, um princípio geral de não inversão 

das posições relativas dos trabalhadores da Administração Pública por efeito de opção 

gestionária ou de mera reestruturação legal de carreiras.

Com o intuito de evitar que futuras alterações do ECD possam ser causa de nova discriminação 

entre docentes, o Chega propõe a consagração de uma norma de natureza permanente, 

naquele Estatuto, visando travar quaisquer efeitos perniciosos de futuras alterações ao mesmo, 

em matéria de carreiras e remunerações.

Assim, nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, os Deputados do Grupo 

Parlamentar do Chega apresentam o seguinte projeto de lei: 

Artigo 1.º

Objeto

A presente lei altera o Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos 

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

(abreviadamente, Estatuto da Carreira Docente), com o objetivo de impedir a existência de 

discriminação entre docentes por efeito de alterações ao Estatuto da Carreira Docente em 

matéria de reposicionamento na carreira com efeitos remuneratórios.

Artigo 2.º

Alteração ao Estatuto da Carreira Docente

É aditado um artigo 37.º-A ao Estatuto da Carreira Docente, com a seguinte redação:

“Artigo 37.º-A

[Garantia de não discriminação]

1 – Sempre que ocorra alteração legal que incida sobre a estrutura das carreiras reguladas pelo 

presente diploma, não podem ocorrer ultrapassagens de posicionamento nos escalões da 

carreira por docentes que, no momento da entrada em vigor da nova lei, tivessem menos 

tempo de serviço nos escalões.
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2 – Em caso de violação do disposto no número anterior, os docentes com tempo de serviço 

igual ou superior aos abrangidos pela nova lei, dentro da mesma categoria ou carreira única, 

têm direito a requerer reposicionamento ou progressão equiparados à destes.

3 – O disposto no presente artigo é aplicável aos trabalhadores cuja alteração do 

posicionamento remuneratório resulte de opção gestionária.”

Artigo 3.º

Entrada em vigor 

A presente lei entra em vigor com o Orçamento de Estado para 2024. 

Palácio de São Bento, 6 de janeiro de 2023.

Os Deputados do Chega,

André Ventura Bruno Nunes Diogo Pacheco de Amorim Filipe Melo Gabriel Mithá Ribeiro Jorge 
Galveias Pedro Frazão Pedro Pessanha Pedro Pinto Rita Matias Rui Afonso Rui Paulo Sousa


