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Informação operacional sobre o exercício da delegação de competências 

de gestão de assiduidade docente 
 

O objetivo desta informação é salientar e analisar, de forma clara, o objetivo gestionário 
de reduzir quebras de assiduidade por motivos evitáveis: desconto em período de férias e 
consultas programadas durante o período de trabalho. 

 

Nele se expõe diversas considerações estatísticas, operacionais e de critérios práticos 
de interpretação das leis e restantes normativos sobre a matéria em apreço. 

 

No período entre 15 de outubro e 15 de novembro houve 65 docentes que, em algum 
momento, com motivo justificável (porque todas as faltas dadas foram justificadas, apesar da 
excecionalidade das fundamentações de alguns casos) faltaram por algum motivo do catálogo de 
faltas. 

 
Durante o ano letivo, será realizada uma monitorização às estatísticas de assiduidade 

(docente e não docente), que será divulgada, tendo em vista a realização de medidas de gestão 
que permitam reduzir os números elevados de quebra de assiduidade. 

 

Os grupos de faltas mais significativos são: 
 

Doença sem perda de remuneração (vulgarmente chamada de atestado médico) 
 

1. Tem de se levar em conta, aqui, 14 docentes, que tiveram faltas na categoria referida nos 
registos por G2 (doença sem perda de remuneração, vulgarmente chamada de atestado 
médico). 

 

2. Só esse grupo representa, portanto, aproximadamente, cerca de um quarto dos docentes 
com faltas e são faltas de longa duração, em que, muitas vezes, não há possibilidade de 
substituir (o que só é possível com atestados a partir dos 30 dias). Algumas dessas faltas 
são em períodos intermitentes. 

 
3. Já aconteceu, no passado, que docentes nesta situação estejam neste quadro de atestado 

durante um período letivo, retornem em interrupção letiva e reentrem em atestado 
durante o novo período letivo. 

 

4. Esta prática gera situações em que os alunos, no limite, podem ter aulas num ano letivo 
com o docente titular, o seu substituto no 1º período, pontualmente de novo com o 
titular, o seu substituto no 2º período, de novo com o titular e, finalmente, com um novo 
substituto. 

 

5. Nada se pode fazer para evitar os efeitos nefastos destas ocorrências. Seja como for, 
estando ao serviço em período de interrupção letiva será distribuído serviço aos docentes 
que, durante a interrupção, se apresentem após atestado (dado que a chamada pausa 
letiva é tempo de trabalho efetivo e não férias). 
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6. Apesar de haver diferentes formas de contabilização individual para cada docente, as 
faltas por atestado significam, num mês, perto de 250 dias de faltas. Estas faltas, 
declaradas por doença, por quem tem poder para tal (os médicos) não são suscetíveis de 
muita redução futura, correspondendo, como se presume, havendo atestado médico, a 
doenças verdadeiras e reais. 

 

Desconto em período de férias (t1) - artigo 102º 

 
1. Nas categorias de desconto em período de férias (t1) registaram-se, por seu lado, no 

período em análise, 12 dias e 29 tempos de faltas. 
 
 

2. Isto significa que, nuns 70 momentos de duração variável, neste mês, houve grupos de 
alunos que ficaram sem aulas por conta de antecipação de férias de professores (férias 
que, se gozadas no tempo adequado, implicam necessariamente um juízo de 
conveniência de serviço, prévio, cuja necessidade se reforça, se antecipadas). 

 

a. As faltas, dadas por tempos e parte das dadas por dias, foram-no, na maioria, sem 
o pré-aviso para autorização que a lei estipula (e que, na verdade, nem chega a 
dispensar, mesmo quando a falta não é previsível, e não é "comprovadamente 
possível" avisar, conceito que é a quem autoriza que cabe, nos termos da lei, 
determinar). 

 
b. Embora o legislador tenha querido que as faltas por conta do período de férias 

sejam previamente autorizadas, tenta-se muitas vezes utilizar um suposto 
"alçapão", que é a possibilidade de participação oral no próprio dia, para tornar o 
direito de faltar "por 102º" um direito ad libitum, automático, quase potestativo. 

 

c. O facto de esta prática ser reiterada ou tolerada, aqui e noutras escolas, não 
significa que aceitá-la seja obrigatório para quem decide a justificação de faltas. 

 
d. E é claro, a quem leia com atenção, que o legislador escreveu na letra da lei a sua 

preferência por uma interpretação mais restritiva. E isso foi assim desde a 
primeira vez que o normativo do artigo foi redigido (o que foi há muitas décadas). 

 
3. Em suma, não há direito automático a "meter 102". 

 

4. "O 102º" tem de ser previamente autorizado ou participado. 
 

5. Se for no dia, a participação deve ser feita, por telefone, ou oralmente, ou, como é óbvio, 
na atualidade, também por correio eletrónico, por contacto via Serviços Administrativos, 
com conhecimento à equipa do Diretor - sendo que é o signatário que tem a competência 
de justificar faltas. Adicionalmente e sem dispensar o envio aos serviços administrativos 
deve existir contacto com os Coordenadores de Estabelecimento, no caso do 1º ciclo e 
pré-escolar. 

 
6. A mera participação, sem cuidar de garantir o seu reporte efetivo ao decisor, minutos 

antes de a falta se concretizar, não significa o direito automático a ver reconhecida a 
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justificação  (que  não  pode  ser  uma  qualquer,  visto  que  o  uso  de  um  artigo  102º, 
 comunicado no próprio dia é uma faculdade excecional, dependente de concordância 
 do dirigente, até sujeita a discricionariedade e ponderação da conveniência de serviço). 

 

7. E, quem não fizer a participação de forma adequada ou não a fizer de todo (não tendo 
autorização prévia), corre o risco, objetivo e legalmente fundado, de ter a falta 
injustificada, se fizer recurso a esse enquadramento, tendo, eventualmente, de utilizar 
outro (o que se evitaria, se as regras fossem cumpridas). 

 

Faltas para consultas, tratamento ambulatório do próprio ou familiar 
 

1. Nas categorias de faltas registadas com os códigos I1 e I2 (faltas para tratamento 
ambulatório do próprio ou familiar) registaram-se, no último mês, 2 dias e mais 73 
tempos de faltas (em média, cerca de 70% dos professores do agrupamento usaram, pelo 
menos, um tempo com base nessa justificação). 

 

a. Estas faltas chamadas vulgarmente para "consultas" ou "tratamento" também 
têm lei específica (art. 134º, 2, i) da LTFP) que implica aviso prévio em que se 
estipula que são: 

 

1. “i) As motivadas pela necessidade de tratamento ambulatório, realização 
de consultas médicas e exames complementares de diagnóstico, que não 
 possam efetuar-se fora do período normal de trabalho e só pelo tempo 
estritamente necessário;” 

 

2. “Esta faculdade de faltar é extensível nos termos do nº3: O disposto na 
alínea i) do número anterior é extensivo à assistência ao cônjuge ou 
equiparado, ascendentes, descendentes, adotando, adotados e enteados, 
menores ou deficientes, quando comprovadamente o trabalhador seja a 
 pessoa mais adequada para o fazer.” 

 

2. Os conceitos, contidos nos extratos de legislação, sublinhados acima, implicam a 
possibilidade de exigência de prova pelo superior hierárquico. 

 

3. Cabe ao trabalhador provar, no momento prévio (que tem um prazo limite), em que 

informa da realização futura da consulta ou tratamento, que pretenda para o período 

de trabalho, que não foi possível marcar fora do período normal de trabalho. 

 

 
a. Por uma questão de clareza informa-se, desde já, qual o critério que vai ser usado 

 nestas situações: 
 

 

b. consultas, exames e tratamentos em estabelecimentos públicos do serviço 
 nacional de saúde, de especialidade médica ou outra, irá presumir-se que foram 
marcados pelos serviços sem possibilidade de alteração de data pelos utentes 
(como é sabido que é o que acontece genericamente). 
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c. consultas, exames e tratamentos de qualquer tipo, programadas ou não, no setor 
 privado de saúde, em que existe possibilidade de negociar o horário como cliente, 
de forma a que "possam efetuar-se fora do período normal de trabalho", devem 
ser marcadas fora do horário normal de trabalho. 

 
d. dentro do horário, só por autorização, pedida de forma prévia e obtida de forma 

expressa e excecional (isto é, que não gera "precedentes", para ninguém, que não 
o caso concreto). 

 

e. essa autorização poderá implicar, em casos de reincidência de problemas, 
contacto da nossa parte com a entidade, para apurar objetivamente, se esse é o 
único momento em que a marcação é possível. 

 

f. no caso das chamadas consultas de urgência, em que o docente ou pessoa que 
acompanhe, vai à consulta por causa de indisposição, doença súbita ou outra 
situação imprevisível, deve ser clara nos documentos a natureza súbita e de 
urgência e esse expediente não pode ser usado para realizar consultas 
programadas, no horário de trabalho presencial, sem autorização prévia. Tal 
registo de urgência acontece sempre nos documentos do SNS e deve constar nos 
restantes do setor privado. 

 
g. salienta-se que se se presumirá, por facilidade, que a consulta é de urgência, se, 

na sequência dela e, pelo mesmo médico, for passado um atestado médico para 
justificar faltas. 

 
h. em todos os documentos deve constar, claramente, o local de realização da 

consulta e a hora de comparência no local e de término para aferir o critério 
horário de realização e duração. 

 

i. o critério para definir o que é o tempo estritamente necessário será a soma do 
tempo necessário às deslocações (medido por uma aplicação de informação 
geográfica), com o tempo de realização da consulta, presumindo, se não for 
informado concretamente, um tempo de espera médio de 15 minutos. 

 
 

4. Destaque-se que, havendo professores nesta escola com tardes e manhãs inteiras sem 
aulas e com horários que não ultrapassam as 28 horas presenciais, a faculdade de faltar 
por motivos pessoais e para consultas no horário de trabalho tem de ser gerida com muito 
mais parcimónia (tendo 12 horas semanais que gerem, mesmo sendo horário de trabalho, 
fora da escola) e que, para outros trabalhadores, com 35 horas presenciais, são horas de 
trabalho. 

 
 

5. O que aqui se escreveu tem toda a base legal (como poderá ser verificado na consulta de 
sites oficiais do Ministério, da DGAEP ou de qualquer um dos sindicatos da área de 
educação) e estou disponível para esclarecer dúvidas, pelas vias habituais. 
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6. Para aqueles que julguem que, o que aqui foi escrito, padece de alguma ilegalidade ou 
irregularidade, além da possibilidade de recorrerem de decisões concretas que os afetem, 
nomeadamente para o Conselho Geral, a quem esta informação também é comunicada, 
sempre podem, em prazo, pedir esclarecimento prévio. 

 
7. Salienta-se que é dever dos trabalhadores em funções públicas e dos docentes, como 

corpo especial (constando do ECD, que tantas vezes se invoca), conhecer a legislação que 
lhes é aplicável e que, em geral, os cidadãos estão obrigados pelo artigo 6º do Código Civil 
ao conhecimento da lei, estando sujeitos às sanções resultantes dos efeitos desse 
desconhecimento. 

 

8. Tendo a competência delegada do Diretor para exercer a competência de controle de 
assiduidade considerei que era bom deixar claro desta forma os termos em que tal vai ser 
operado. 

 

9. Calculo que este texto reforçará a impopularidade de que padeço, mas, como já deve ser 
claro, quer para os que simpatizam com as decisões, quer para os que as abominam, esse 
é um aspeto que me preocupa pessoalmente muito pouco. 

 
10. Reduzir as quebras de assiduidade e reforçar o serviço educativo preocupa-me mais. E 

isso só pode ser feito, fazendo cumprir a lei rigorosamente e evitando o potencial de 
excessos e abusos de direito que prejudiquem o objetivo. 

 

11. Poderá haver entre os docentes quem se considere, justa ou injustamente, visado por 
este documento. Na verdade, a visão de gestão que tenho e que pretendo aplicar inclui 
poucas considerações de tipo lírico ou emocional. Neste caso concreto das faltas, o meu 
raciocínio é bastante objetivo. Faltar justificadamente implica fundamento legal e 
cumprimento do processo normativo para tal. Ou é cumprido, ou não. 

 
12. Como a ação administrativa deve ser geral e abstrata, alguns colegas que nunca abusaram 

do seu direito receberão esta informação, mas isso acontece por uma razão essencial: as 
decisões sobre esta matéria serão guiadas por critérios estritos de equidade comparativa 
e sem reforçar tentações de utilização excessiva de um regime, que é generoso, e que 
deve, por isso, para ser mantido, ser preservado de abusos. 

 

(algures), 16-11-2021 
 
 

Assinado por  

(…) 

 

Subdiretor do agrupamento (no uso de competência delegada) 


