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APROXIMAR | FIXAR | VINCULAR 

Portugal, como muitos outros países na Europa e no mundo, enfrenta um 

problema crescente de falta de professores. No caso concreto do nosso 

país, esse problema foi agravado por atuações irresponsáveis de 

responsáveis públicos, que só olharam para um dos lados da questão 

(tendências demográficas, com redução do número de alunos) e não olharam 

para a crescente complexidade da missão da Escola Pública, nem para o facto 

de os professores serem o principal elemento de resposta às novas 

exigências. Por isso, o facto de o último governo PSD/CDS ter proclamado 

que havia professores a mais, ter convidado os professores a emigrar, e ter 

tirado da Escola Pública cerca de 28.000 professores, transmitiu ao país, e 

aos jovens em idade de escolher uma profissão, a ideia de que não valia a 

pena escolher a docência como projeto de vida. Essa falta de compreensão 

do problema levou o então Presidente do PSD, Rui Rio, há apenas três anos, 

a defender que tínhamos professores a mais. Paralelamente, a crescente falta 

de professores explica-se, também, pela perceção de instabilidade na fase 

inicial da carreira, com precariedade e dificuldade de fixação a uma escola e 

questões motivacionais, transversais a outros países, sendo estes fatores a 

que importa continuar a dar resposta. 

De forma a continuar a dar resposta às dificuldades sentidas pelos 

professores, o Programa do Governo propõe-se: 
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1 Combater a precariedade, reduzindo o tempo que os professores 

demoram a vincular; 

 

2 Reduzir as distâncias geográficas percorridas pelos professores. É 

de recordar que as atuais zonas foram fixadas pelo Governo PSD-CDS 

em apenas 10 Quadros de Zona Pedagógica; 

 

3 Fixar os professores em escolas concretas, estabilizando os quadros 

das escolas e respondendo às necessidades permanentes do sistema. 

 

Em setembro de 2022, o Governo iniciou um processo negocial com os 

sindicatos dos professores, que, pese embora a existência de greves que 

se iniciaram em pleno processo negocial, nunca foi interrompido. Através do 

espírito de diálogo que tem caracterizado a governação do Partido Socialista, 

o Governo tem trabalhado intensamente no sentido de dar resposta à 

resolução de questões relativas à fixação, à vinculação e ao fim da 

precariedade. 

As propostas apresentadas pelo Governo são: 

 

1 Revisão do modelo de recrutamento de professores; 

 

2 Garantia de progressão de 75% e 58% dos professores nos 5.º e 7.º 

escalões até ao fim da legislatura; 
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3 Desburocratização da atividade dos professores;  

 

4 Regularização da situação profissional dos professores de artes visuais 

das escolas artísticas; 

 

5 Contagem do tempo de serviço prestado em creche por educadoras para 

efeitos de concurso. 

 

No que, especificamente, diz respeito ao modelo de recrutamento, o 

Governo pretende terminar com o paradigma de “casa às costas” dos 

professores, através de medidas como: 

 

 

1 Passagem dos atuais 10 quadros de zona pedagógica para 63, com 

a consequente redução das áreas geográficas, que passam a 

contemplar distâncias máximas de 50 km na quase totalidade dos casos; 

 

2 Preenchimento das necessidades das escolas com professores de 

quadro, para corrigir os inúmeros casos em que as escolas veem os 

seus lugares preenchidos com professores de quadro de zona ou 

contratados; 
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3 Correção das ultrapassagens introduzidas pelos últimos processos de 

vinculação, através da afirmação da graduação profissional como 

critério único para a contratação e a vinculação; 

 

4 Alteração dos critérios de vinculação, através da vinculação de todos 

os professores com 1095 dias de tempo de serviço (equivalente a tempo 

integral) que tenham horário este ano letivo e 180 dias de tempo de 

serviço nos dois últimos anos, o que permitirá a vinculação de mais de 

10500 professores apenas num ano, um número que nunca se registou; 

 

5 Introdução de processo de vinculação dinâmica, há várias décadas 

requerida pelos sindicatos, permitindo a vinculação dos professores à 

medida que ocupam um horário completo. 

 

Estas medidas permitem VINCULAR, combatendo a precariedade, 

APROXIMAR, reduzindo as áreas geográficas, e FIXAR, colocando os 

professores preferencialmente em escolas concretas. O Governo propõe 

ainda a introdução de instrumentos de gestão de proximidade, através do 

trabalho articulado entre diretores, para permitir fazer face à falta de 

professores, potenciando-se a partilha de professores entre escolas e a oferta 

de mais horários completos. 
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O PROCESSO NEGOCIAL E O CAMINHO 

PERCORRIDO 
 

Ao longo da negociação, o Governo tem ouvido os representantes dos 

professores, tendo introduzido várias alterações à proposta inicial. As posições 

das estruturas representativas dos professores têm-se centrado em dois 

temas principais: a recuperação do tempo de serviço e a existência de 

quotas para progressão no 5.º e no 7.º escalões. Sobre estes temas, importa 

recordar que, em 2018, foram recuperados 2 anos, 9 meses e 18 dias, 

correspondentes a 70% do tempo do escalão, estabelecendo-se um paralelo 

com as várias carreiras da Administração Pública. Já as quotas no processo 

de avaliação constituem uma matéria transversal a toda a Administração 

Pública. Assim, estas questões não são específicas da carreira docente. 

Nos últimos 7 anos, foram inúmeros os avanços alcançados na valorização 

dos professores. Com medidas concretas, que trouxeram melhorias às suas 

carreiras e combateram os problemas do sistema educativo, o Partido 

Socialista tem vindo a resolver dificuldades antigas, garantindo mais 

estabilidade, menor precariedade e melhores condições salariais para os 

profissionais da Escola Pública. Para além das medidas transversais a toda a 

Administração Pública – em matéria fiscal, de reposição e de valorização de 

rendimentos – os sucessivos Governos do PS, ao nível da carreira especial 

dos professores, foram responsáveis, entre outras, pelas seguintes 

medidas: 

  

FEV. 2023 - 5 



 

 

7 FEV. 2023  |  

 

1 Melhoria da norma-travão, passando de 5 para 3 anos de horários 

completos anuais sucessivos para garantir a vinculação aos quadros,  e 

contando esse tempo em qualquer grupo de recrutamento, sem exigir 

(como anteriormente) que esse tempo fosse sempre no mesmo grupo 

de recrutamento; 

 

2 Vinculação de 14500 professores, através de dois processos de 

vinculação extraordinária; 

 

3 Descongelamento das carreiras, em 2018, com recuperação parcial 

do tempo de serviço, sendo que:  

 16% dos professores de quadro encontram-se no topo da carreira; 

 36% dos professores estão presentemente acima do 7.º escalão; 

 98,5% dos professores progrediram um escalão e, destes, 90% 

progrediram dois escalões. 

 

 

4 Inversão da tendência de redução do número de professores nas 

escolas. Após a redução de 28 mil professores durante o Governo 

PSD/CDS, o número de professores aumentou desde 2015 cerca de 9%; 

 

 

5 Redução do número de alunos por turma; 
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6 Reforço de crédito horário para tutorias, direção de turma e outros 

projetos das escolas, com discriminação positiva das escolas TEIP; 

 

7 Regularização da situação profissional dos professores de música e 

dança das escolas artísticas. 

 

Fizemos, nos últimos anos, relevantes progressos na valorização da 

carreira docente, na autonomia curricular e organizativa das escolas e 

comprometemo-nos, no programa eleitoral e no Programa do Governo, a 

continuar este caminho. 

O Governo tem dado provas de que mantém a abertura para o diálogo e tem 

defendido a Escola Pública com intransigência, no presente e ao longo dos 

últimos sete anos. 

É para avançar que somos Governo: continuar a avançar, através do diálogo 

e do espírito de abertura e com o compromisso de sempre, por uma escola 

para todos e pela dignificação dos percursos e carreiras daqueles que 

todos os dias a constroem. 


