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Propostas e preocupações  

 

A FENEI (Federação Nacional do Ensino e Investigação) tem vindo a 
auscultar junto dos docentes e não docentes, seus associados ou não, as 
grandes preocupações com o futuro da escola pública, e também com o seu 

desenvolvimento pessoal e profissional.  
Abaixo apresentamos um conjunto de propostas/preocupações dos 

docentes e não docentes. 
 
A melhoria da Educação/Formação passa por instalações e 

equipamentos educativos adequados, recursos financeiros suficientes e 
recursos humanos, docentes e não docentes, qualificados e empenhados. 

Acresce a estas condições básicas, um determinado grau de autonomia da 
escola, uma participação positiva e empenhada das famílias no processo 
educativo, uma rede escolar estabelecida dentro de um plano coerente de 

ordenamento do território e uma administração que promova um quadro 
legal e orientações para um normal funcionamento do sistema. 

Pretendemos uma escola pública de qualidade alicerçada numa rede 
nacional que cubra desde a educação infantil ao secundário e também os 

ensinos profissional, politécnico e universitário. A educação/formação 
deverá ser encarada como elemento estratégico do desenvolvimento de 
Portugal.  

Não deixa de ser paradoxal que o próprio fenómeno da emigração 
recente se revele um “sucesso” para os jovens portugueses, o que só é 

justificável pela qualidade da educação/formação que a escola portuguesa 
lhes proporcionou. 

No entanto, nos últimos anos as apostas na educação/formação têm 

sofrido retrocessos e constantes mudanças, algumas de paradigma. São 
particularmente preocupantes os números relativos ao insucesso e ao 

abandono escolares mas também a uma aposta débil nos ensinos 
vocacional, tecnológico e artístico. 

Urge eliminar a contradição entre a legislação que estabelece a 

escolaridade obrigatória, a Lei n.º 85/2009 e a limita com a obtenção de 
diploma de curso de nível secundário ou equivalente, ou os 18 anos de 

idade, e o Código do Trabalho, que condiciona a concretização da 
escolaridade obrigatória e potencia situações de abandono escolar. 

  

Uma chamada de atenção também para a investigação científica que 
obviamente deve cobrir todas as áreas do conhecimento, ciências sociais 

incluídas, e para as quais os recursos, designadamente financeiros, têm 
vindo a diminuir. 

Por outro lado consideramos importante restringir e assumir uma 

maior seriedade e controlo na atribuição dos contratos de associação, 
nomeadamente onde haja escolas da rede pública com condições para 
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suprirem as necessidades, garantindo de qualquer forma a equidade de 

funcionamento em ambas as situações. 
Reivindicamos ainda a efetivação do direito à segurança e saúde no 

trabalho dos profissionais da educação e a reposição dos serviços de 
medicina escolar 

Finalmente, e enquanto docentes e não docentes, não podemos 

deixar de elencar uma série de reivindicações que visam fundamentalmente 
repor a dignidade e a consideração devidas e uma razoável qualidade nas 

condições de trabalho, a saber: 
  
1 – Revisão da legislação sobre concursos externo, interno e 

mobilidade 
Concursos universais, centralizados na DGAE, aplicados igualmente 

a todos os Agrupamentos e Escolas não agrupadas, incluindo escolas com 
autonomia e TEIP, tendo por base uma lista graduada nacional para cada 
concurso. Manutenção até ao final do ano letivo das listas graduadas 

relativas ao Concurso Externo, de Contratação Inicial e de Reserva de 
Recrutamento para efeitos de suprimento das necessidades transitórias; 

Concursos Internos e Externos de Pessoal Docente com uma 
periodicidade estável e de preferência anual; 

Abertura do número de vagas que espelhe as necessidades reais e 
permanentes das escolas/agrupamentos; 

Aumento do número de QZPs de modo a diminuir de forma razoável 

a sua área geográfica; 
Reintrodução da disciplina de Educação Tecnológica, fundamental 

hoje para a criação e solidificação de uma cultura tecnológica, no currículo 
do 3º ciclo do ensino básico (7º, 8º e 9º anos); 

Reposição da carga horária anterior à última reforma curricular para 

a disciplina de Inglês no 3º ciclo e introdução de uma segunda língua 
estrangeira no ensino secundário; 

Consolidação das mobilidades internas sempre que se verifiquem 
necessidades permanentes dos serviços. 

  

2 – Alteração dos rácios de pessoal não docente e dotação 
das escolas com o pessoal não docente adequado 

Abertura de vagas/concurso para admissão de pessoal não docente 
nos Agrupamentos de Escolas e Escolas não Agrupadas do MEC; 

Abertura de vagas/concurso para admissão de pessoal permanente 

nos Centros Educativos do Ministério da Justiça; 
Abertura de concursos para o preenchimento de vagas de chefe de 

serviço, chefe de divisão, etc.  
 
3 – Condições de trabalho 

Reposição das 35 horas de trabalho semanal; 
Cumprimento escrupuloso das regras de funcionamento do horário 

de trabalho legais e contratuais; 
Reposição dos 25 dias como limite mínimo de férias, acrescido de 1 

dia por cada 10 anos de serviço e ponderar a bonificação por idade; 

Alteração do horário de trabalho dos docentes do 1º CEB e Pré-
Escolar, uniformizando-o com o vigente para os restantes professores dos 

outros ciclos de escolaridade, incluindo a gestão dos intervalos entre as 
atividades letivas, tendo em atenção as alterações entretanto produzidas ao 
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nível da organização do currículo destes alunos, estabelecidos nos 

normativos da organização do ano escolar (Despacho Normativo nº10-
A/2015 de 19 de junho) e na organização do seu currículo com a introdução 

da disciplina obrigatória de Inglês nos 3º e 4º anos de escolaridade e 
consequente fim do regime de monodocência; 

Redução do número de alunos por turma, máximo de 20 alunos, 

evitando gradualmente a autorização do funcionamento de turmas com 
mais do que um ano de escolaridade; 

Reposição das reduções da componente letiva dentro dos princípios 
previstos na anterior redação do artigo 79º do ECD (DL nº1/98, de 2 de 
janeiro); 

Desdobramento obrigatório das turmas de TIC e ET, devido à sua 
especificidade; 

No 2º ciclo as turmas de ET, dada a impossibilidade de 
desdobramento, deverão ser leccionadas por um par pedagógico ou similar; 

Definição de regras sobre a deslocação de docentes e não docentes 

entre escolas do mesmo agrupamento, relativas à elaboração dos horários e 
estabelecimento de compensações nas deslocações e uniformização de 

critérios de pagamento das deslocações dentro dos agrupamentos nos 
termos da lei geral; 

Efetivação do direito à segurança e saúde no trabalho dos 
profissionais da educação, nomeadamente através de exames médicos 
regulares sob orientação de médico do trabalho, formação básica adequada 

e contínua em SST e participação no processo de avaliação de riscos 
profissionais e em simulacros de situações de emergência; 

Reposição da medicina escolar e da figura do médico escolar em 
todos os AE/ENA com uma população escolar superior a 400 discentes, 
docentes e não docentes; 

Inclusão das patologias de origem/agravamento profissional mais 
frequentes entre os profissionais da educação na próxima revisão da Lista 

Nacional de Doenças Profissionais. 
  
4 – Carreira Docente e Não Docente 

Conclusão da regulamentação do ECD, nomeadamente, os seus 
artigos 36º - Ingresso na Carreira e nº7 do artigo 37º - Regulamentação 

das vagas de acesso aos 5º e 7º escalões da carreira docente; 
Fim do congelamento das progressões nas carreiras e da contagem 

do tempo de serviço para esses efeitos; 

Negociação de um processo de recuperação total do tempo de 
serviço referente aos congelamentos verificados nos anos anteriores; 

Reposição integral dos salários e sua revalorização. Atualização 
salarial de forma a recuperar o salário real perdido na última década; 

Fim da sobretaxa do IRS e alteração e aumento do número de 

escalões de IRS. 
 

5 – Aperfeiçoamento do modelo de gestão escolar 
Revisão da fórmula de constituição dos Agrupamentos e avaliação 

do funcionamento dos Mega agrupamentos entretanto já constituídos. 

Revisão do modelo de eleição dos diferentes órgãos de gestão; 
Alteração do modelo de gestão dos recursos não docentes com 

vínculo contratual a entidades empregadoras diferentes. 
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6 - Municipalização da Educação: 

Discordância total com o processo já iniciado. Exigência da sua 
reapreciação através de uma negociação séria e no âmbito do direito à 

negociação consignado na Lei nº35/2014, de 20 de junho  
 
7 – Aposentação 

Defendemos a criação de um regime adequado ao exercício da 
profissão docente, atendendo à sua especificidade e natural desgaste, que 

passaria por conceder a aposentação com base no tempo de serviço com 36 
anos de período contributivo, ainda que transitoriamente se possam admitir 
até 40 anos de descontos independentemente da idade, salvaguardando 

ainda as situações dos educadores de infância e dos professores do 1º ciclo 
do ensino básico que não beneficiaram da aplicação das reduções previstas 

no artigo 79º do ECD. 
 
 

8 – Eliminação da aplicação dos testes obrigatórios de 
quaisquer entidades privadas aos alunos do sistema educativo público 

português, como tem sido o caso das provas da Cambridge English 
Language Assessment. 

 
9 – Outros assuntos: 
 

Resolução imediata, com critério uniforme, para o problema da 
contagem de tempo de serviço e pagamento dos vencimentos aos docentes 

contratados colocados no corrente ano letivo, em horário anual, dentro do 
limite estabelecido no nº 11 do artigo 9º do DL nº83-A/2014, de 23 de 
maio, desde 1 de setembro de 2015. 

 
Certificado de Registo Criminal (CRC): revogação da norma que 

impõe a periodicidade anual – nº2 do artigo 2º da Lei nº113/2009, de 17 de 
setembro, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº103/2015, de 24 de 
agosto ou, em alternativa, que seja gratuito nestes casos. 

 
Resolução da situação dos docentes oriundos do ensino privado, no 

que respeita ao reconhecimento do período probatório. 
 
Lisboa, 17/12/2015 

 

O Presidente da Direção da FENEI, 

 

 

 

 

(João Rios) 
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