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PROPOSTAS DO SEPLEU  

 

PARA REVISÃO DO ESTATUTO DA CARREIRA DOCENTE (ECD)  

E OUTRAS MATÉRIAS RELACIONADAS 
 

 

REDUÇÕES DA COMPONENTE LETIVA  

• O facto de o ECD prever, para os docentes em monodocência, um ano sem 
componente letiva aos 25 e 33 anos de serviço e uma redução de 5 horas na 
componente letiva semanal aos 60 de idade, não os compensa das horas efetivamente 
prestadas durante a sua carreira, comparativamente às reduções previstas para os 
docentes em pluridocência. 

• O seu horário de trabalho deve considerar a diferença dos tempos letivos (1.º ciclo - 60 
minutos; 2.º, 3.º Ciclos e Secundário - 45 minutos) e as horas de componente letiva 
semanal que estes cumprem. 

• Devem ser aplicadas a todos os docentes, as mesmas regras de redução da 
componente letiva, quer se encontrem em monodocência, quer em pluridocência. 

• As reduções da componente letiva devem iniciar-se aos 45 anos de idade e 10 anos de 
serviço até ao limite de 12 horas, para todos os docentes. 
 

REGIME DE FALTAS: 

• As faltas por conta do período de férias (art.º 102.º) devem ser as que vigoram para os 
outros trabalhadores da Administração Pública. Não se encontra qualquer justificação 
para que tal não ocorra. 

• Deve ser estabelecido um determinado número de faltas para formação: 7 dias, que 
podem ocorrer em período letivo ou não letivo. 
 

COMPONENTE LETIVA/NÃO LETIVA: 

• Deve ser reformulado de acordo com o seguinte princípio:  Componente letiva: toda e 
qualquer atividade em que o docente se relacione diretamente com alunos; 
Componente não letiva: toda e qualquer atividade em que o docente não se relacione 
diretamente com alunos. 
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REGIME ESPECIAL DE APOSENTAÇÃO: 

• Reconhecer a docência como profissão de elevado desgaste psíquico pelo que a 
aposentação deve ter como único fator o tempo de serviço (36 anos). 
 

REGIME DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE DOCENTES/CONCURSOS: 

• Antecipação das datas de todas as fases dos Concursos; 
• Periodicidade anual do Concurso; 
• Vinculação dinâmica dos docentes “contratados”, assim que reunirem os requisitos 

previstos para os demais trabalhadores abrangidos pelo “Código de Trabalho”; 
• Graduação profissional (sem prioridades) para a Mobilidade Interna: Docentes de 

Q.Z.P. ou de Quadro de Agrupamento; 
• Redimensionar os QZP no sentido de reduzir o âmbito geográfico de cada um, 

aumentando por isso a sua quantidade; 
• A “Mobilidade por Doença” deve fazer parte do Diploma de Concursos e não se 

encontrar sujeita à “boa vontade” de cada Governo: 
 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOCENTE 

• Clarificar/simplificar todo o processo de avaliação de desempenho; 
• Suprimir tudo o que diga respeito às “condições especiais de avaliação” nos 2º, 4º e 7º 

escalões (aulas assistidas e vagas) no âmbito da ADD; 
 

OUTROS ASPETOS RELEVANTES: 

• Alteração profunda do Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos 
Estabelecimentos Públicos da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário. 
A eleição dos membros da Direção dos Agrupamentos de escolas (e dos demais 
órgãos), deve ser realizada de forma democrática, por escrutínio secreto, pela 
comunidade educativa: 

• Rejeitar toda e qualquer forma de municipalização da educação; 
• Garantir ao pré-escolar um calendário escolar idêntico ao dos outros níveis de ensino; 
• Redução do número de alunos por turma; 
• Retorno do par pedagógico na disciplina de EVT; 
• Possibilidade de lecionação de qualquer disciplina, na modalidade de par pedagógico, 

para fazer face ao abandono e insucesso escolar e ao crescimento da indisciplina, em 
turmas identificadas como “problemáticas”;  

• Criar mecanismos que permitam à entidade patronal aceder diretamente ao registo 
criminal de forma a eliminar os custos para os docentes; 

• Revogar tudo o que diz respeito à “PACC” do articulado do ECD; 
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EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR:  

• Alterar o Estatuto dos Jardins de Infância (Decreto-Lei n.º 542/79, de 31 de 
dezembro): legislação caduca que em nada se adequa à realidade e necessidades de 
hoje. 

• Calendário escolar/interrupções letivas iguais aos outros ciclos para uma melhor 
articulação e por uma questão de igualdade entre docentes. Neste momento a 
componente de apoio à família existente na Educação Pré-Escolar pode e deve, nos 
períodos de interrupção letiva, apoiar as famílias; 
 

DOTAÇÃO DE VAGAS DOS QUADROS: 

• É urgente, que após um longo período em que se aposentaram/rescindiram milhares 
de Docentes dos Quadros, se efetue um real e efetivo apuramento de vagas, com 
critérios objetivos e claros que sirva satisfatoriamente o sistema educativo;  
 

CONSTITUIÇÃO DE TURMAS: 

• Redução do número de alunos por turma e cumprimento rigoroso da legislação em 
turma com alunos de NEE.   

 

 

Lisboa, 2 de fevereiro de 2016 

 

 

 

 

 

Pel’A Direção 

O Presidente 

Pedro Nunes Ladeira Gil 


