
Estudo sobre a integração e progressão na carreira docente definida pelo D.L. 15/2007, de 19/01

Resumo

Pretende-se esclarecer, a partir de reflexão suscitada pela análise do meu caso pessoal, as consequências da 
transição para a nova carreira.

Uma simulação da DGRHE indica que um professor com 8 anos e 3 meses de tempo de serviço (restando 17 anos e 
9 meses para o anterior topo de carreira) terá contabilizados apenas  1 ano e 7 meses na nova carreira (restando 
33 anos e 5 meses para o novo topo).

As principais conclusões são:

Docentes colocados nos 4º, 5º e 6º escalões da anterior carreira vêem a sua carreira ter, cumulativamente, mais:

• 9 anos (alteração da duração total da carreira de 26 para 35 anos) 

• 4,3 e 2 anos respectivamente por força das disposições transitórias de mudança de carreira (duração de 
39, 38 e 37 anos respectivamente)

• 2 anos e 4 meses de congelamento das carreiras da função pública (duração total de carreira de 41,40 e 39 
anos e 4 meses respectivamente.

• O tratamento desigual para quem inicia a carreira e quem já nela está integrado.

O trabalho, não sendo exaustivo, pretende esclarecer algumas iniquidades que estão em vigor por força de lei.

Foi efectuado em horas retiradas ao descanso e à serenidade de que um professor ainda terá direito.
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Estudo

Apresento um estudo que pretende analisar as consequência da aplicação das regras de transição e integração na 
carreira docente dos professores do ensino básico e secundário, de acordo com o novo ECD, D.L. 15/2007, de 19/01.

Um esquema simplificado encontra-se na página da internet da DGRHE (http://www.dgrhe.min-
edu.pt/CarreiraDocente/) que a seguir se transcreve:

Disposições transitórias - D.L. 15/2007, de 19/01

Transição para a nova estrutura da carreira docente - art.º 10.º

A transição para a nova categoria e escalão efectuou-se a partir de 20/01/2007 sem quaisquer formalidades e 
mediante a elaboração pelo estabelecimento escolar de lista nominativa. 

O tempo de serviço já prestado pelos docentes no escalão e índice da estrutura da carreira prevista no Decreto-Lei 
n.º 312/99, de 10 de Agosto, é considerado para efeitos de progressão e acesso na nova estrutura da carreira. 

Estrutura da carreira - DL 
n.º 312/99 

Nova estrutura da 
carreira 

Escalão Índice Escalão Índice
Regras de transição 

1.º 112

2.º 125
1.º 167

Mantêm-se na estrutura do D.L.312/99 até perfazerem 8 
anos de tempo serviço, desde que tenham obtido avaliação 
mínima de Bom. 

3.º 151 1.º 167
Mantêm-se na estrutura do D.L.312/99 até perfazerem 3 
anos de tempo serviço, desde que tenham obtido avaliação 
mínima de Bom. 

4.º 167 1.º 167  
5.º 188 2.º 188  
6.º 205 3.º 205  
7.º

Bacharéis que 
ingressaram no 1.º 

escalão e licenciados

218 4.º 218  

7.º - I
Bacharéis que 

ingressaram no 3.º 
escalão

218 5.º 235
Mantêm-se na estrutura do D.L.312/99 transitando para o 
7.º II após perfazerem 4 anos de tempo serviço, desde que 
tenham obtido avaliação mínima de Bom. 

7.º - II
Bacharéis que 

ingressaram no 3.º 
escalão

223 5.º 235

Mantêm-se na estrutura do D.L.312/99 transitando para o 
5.º escalão da nova estrutura após perfazerem 2 anos de 
tempo serviço no 7.º II, desde que tenham obtido avaliação 
mínima de Bom. 

7.º - III 235 5.º 235  
8º 245 - 245
9º 299 - 299
10º 340 - 340

Transitam para a categoria de professor, mantendo os 
índices remuneratórios 
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Registam-se, numa tabela, as implicações destas alterações em três vertentes:

(progressão pela carreira antiga, pela actual e pela aplicação, ao meu caso pessoal, das regras de transição)

Estrutura antiga: Estrutura actual Estrutura pessoal 

Escalão Índice Tempo 
máximo

Escalão Índice Tempo 
máximo

Escalão Índice Tempo 
máximo

3º Índice 151 4 anos ---------- ---------------- -------- 3º Índice 151 4 anos
4º Índice 167 8 anos 1º Índice 167 5 anos 4º/1º Índice 167 9 anos
5º Índice 188 12 anos 2º Índice 188 10 anos 5º/2º Índice 188 14 anos
6º Índice 205 15 anos 3º Índice 205 15 anos 6º/3º Índice 205 19 anos
7º Índice 

218/223/235
18 anos 4º Índice 218 19 anos 7º/4º Índice 218 23 anos

------- ----------------- ---------- 5º Índice 235 23 anos --/5º Índice 235 27 anos
8º Índice 245 21 anos 1ºT Índice 245 29 anos 8º/1ºT Índice 245 33 anos
9º Índice 299 26 anos 2ºT Índice 299 35 anos 9º/2ºT Índice 299 39 anos
10º Índice 340 ---------- 3ºT Índice 340 ---------- 10º/3ºT Índice 340

Pela análise da tabela conclui-se:

Topo da carreira atingido:

Pel a carreira antiga: 26 anos 

Pela carreira actual (excluindo a questão das cotas para os escalões de professor titular) : 35 anos

Pela aplicação das regras de transição ao meu caso pessoal (excluindo a questão das cotas para os escalões de 
professor titular): 39 anos

Estas regras colocam os professores já integrados na carreira em situações de desigualdade diversa:

Ao considerar-se que o tempo de serviço já prestado pelos docentes no escalão e índice da estrutura da carreira 
prevista no Decreto-Lei n.º 312/99, de 10 de Agosto, é considerado para efeitos de progressão e acesso na nova 
estrutura da carreira, decorre :

• Os professores integrados no 1º escalão da nova carreira perderão a consideração de 4 anos (tempo 
prestado no antigo 3º escalão) e não será atenuada essa perda pela diferença da duração dos escalões da 
carreira antiga pela actual.

Balanço: acréscimo de quatro anos à carreira definida no D.L. 15/2007, de 19/01

• Os professores integrados no 2º escalão da nova carreira perderão a consideração de 4 anos (tempo 
prestado no antigo 3º escalão) e será atenuada em 1ano essa perda pela diferença da duração dos escalões 
da carreira antiga pela actual.

Balanço: acréscimo de três anos à carreira definida no D.L. 15/2007, de 19/01
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• Os professores integrados no 3º escalão da nova carreira perderão a consideração de 4 anos (tempo 
prestado no antigo 3º escalão) e será atenuada em  2 anos essa perda pela diferença da duração dos 
escalões da carreira antiga pela actual.

Balanço: acréscimo de dois anos à carreira definida no D.L. 15/2007, de 19/01

• Os professores integrados no 4º escalão da nova carreira perderão a consideração de 4 anos (tempo 
prestado no antigo 3º escalão) e será atenuada em 4 anos essa perda pela diferença da duração dos escalões 
da carreira antiga pela actual.

Balanço: não há acréscimo à carreira definida no D.L. 15/2007, de 19/01

Conclusões 

Os professores que estavam integrados no 3º, 4º, 5º e 6º escalões terão um acréscimo da duração total da carreira 
variável entre dois a quatro anos (carreiras de 37 a 39 anos).

Note-se que não estão incluídas as perdas pelo congelamento de tempo de serviço de cerca de 2 anos e quatro 
meses. A ser consideradas (e terão de ser) as referidas carreiras terão a duração entre 39 anos e quatro meses e 41 
anos e quatro meses (o que é mais do que o tempo legal para a reforma).

Em suma, considerando as Disposições transitórias - D.L. 15/2007, de 19/01 no que respeita à Transição para a 
nova estrutura da carreira docente - art.º 10.º verifica-se que um professor que:

- Obtenha a classificação de Bom em todos os períodos de avaliação;

- Garanta a aprovação na prova de acesso à categoria de professor titular;

- Consiga vaga para professor titular;

Pode nunca atingir o topo da carreira antes do tempo legal para a reforma .

No meu caso pessoal:

Carreira

Antes do D.L. 15/2007, de 19/01 Depois do D.L. 15/2007, de 19/01

26 anos 41 anos e 4 meses

Escalão

Terei  11 anos e quatro meses de tempo de serviço e auferirei o vencimento pelo índice 167.

Um professor com o mesmo tempo de serviço que vier a ser integrado na mesma carreira, ao qual não se 
aplique estas regras de transição de carreira definidas pelo D.L. 15/2007, auferirá o vencimento pelo índice 
205.

Situação de injustiça flagrante a ser reparada de forma urgente.
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Considerações finais e sugestão:

Quando ingressei na carreira fi-lo com expectativas que foram completamente defraudadas, pelo que 
questiono a legalidade e a constitucionalidade das alterações na carreira serem aplicadas a professores já nela 
integrados.

Não obstante as considerações apresentadas, é inadmissível que, com as alterações produzidas ,os 
professores já integrados na carreira sejam prejudicados em relação a quem a virá integrar conforme este estudo 
analisa e comprova.

As regras de transição, para os professores já integrados na carreira, deveriam consistir na contagem de 
tempo de serviço efectivamente prestado e a integração no escalão correspondente a esse tempo, de acordo com 
a estrutura definida pelo D.L. 15/2007, de 19/01.

Dispenso-me de apresentar o ónus financeiro, de forma detalhada, que esta transição acarreta ao longo de 
toda a carreira, mas será de centenas de milhar de euros.

Este estudo será enviado às entidades competentes para que sejam analisadas e, desejavelmente, corrigidas 
as gritantes desigualdades e injustiças decorrentes da aplicação das disposições transitórias referentes à transição 
para a nova estrutura da carreira docente - art.º 10.º do novo ECD, D.L. 15/2007, de 19/01.

Hélder Cardoso da Silva

PQND do grupo 500 – Matemática,  Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão.
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