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O seguinte texto, que não pretende ser exaustivo, tem como objetivo elencar as 

questões que mais têm preocupado os professores, no que ao estado da Educação em geral e à 

sua situação laboral dizem respeito. 

Queremos começar por referir que, nos últimos anos, nós, professores não nos temos 

sentido nem felizes nem realizados nas escolas em que lecionamos, estando muitos de nós 

deprimidos, outros de baixa médica por estarem em burnout ou por terem contraído outras 

doenças, muito provavelmente causadas por um estado de stress constante. Esse mal-estar 

crescente vem no seguimento de todo um conjunto legislativo que tem vindo a retirar 

autoridade, poder, valor, reconhecimento e dignidade aos professores. 

De facto, a Escola Pública, não assenta num sistema de gestão democrática, já que os 

diretores são eleitos pelo Conselho Geral, portanto de forma não democrática, contrariamente 

ao que acontecia há uns anos, em que os presidentes do Conselho Executivo eram eleitos pelos 

seus pares, democraticamente, e presidiam um órgão colegial. Atualmente, a gestão das escolas 

foi substituída por um regime autocrático, concretizado num órgão unipessoal, cuja sistema de 

gestão aproxima-se do empresarial.   

As escolas não são empresas nem um mero sistema de instrução, na medida em que são 

inerentes ao processo de ensino-aprendizagem competências comunicacionais, sociais, éticas e 

estéticas. Para dizer a verdade, em termos pedagógicos, poderíamos dizer que nem um mero 

sistema de instrução constituem atualmente, na medida em que, nas escolas, impera o 

facilitismo. De facto, a transição de ano dentro dos ciclos de escolaridade é quase automática, 

independentemente dos resultados, o que fortalece inevitavelmente a ideia de facilitismo e de 

mediocridade. Do mesmo modo, há que referir que uma quantidade significativa de alunos é 

integrada na Educação Inclusiva por ter maus resultados escolares, independentemente de ter 

ou não dificuldades; o que acaba por promover a progressiva desvalorização do grau de 

complexidade das aprendizagens, tendo os professores de ajustar aquilo que é ensinado 

baseando-se nos alunos que têm um rendimento mais baixo.  

No que respeita à Educação Especial, a construção de uma escola cada vez mais inclusiva 

– que recebe todos os alunos independentemente das suas características, limitações, 

problemáticas e heterogeneidade – obriga a que se tome consciência urgentemente da escassez 

de recursos humanos, tanto de pessoal docente como de pessoal não docente (terapeutas e 



assistentes operacionais). Apesar de serem cada vez mais necessários, todos estes profissionais 

continuam em número insuficiente para acompanhar o elevado e crescente número de alunos 

que necessitam de apoio ou que são abrangidos pelo Decreto-Lei n. º54/2018.  

Também deve ser revista pela tutela a excessiva burocracia que envolve os processos 

dos referidos alunos por absorver demasiado tempo não letivo de todos os docentes em geral. 

De facto, estas formalidades excessivas são muito demoradas e roubam demasiado tempo aos 

docentes, que acabam por não conseguir apoiar diretamente os alunos que mais necessitam.  

Seria também imprescindível rever-se o vínculo dos técnicos terapêuticos à Escola 

Pública, tornando a sua contratação um concurso pautado pela eficácia e eficiência, de forma a 

poder antecipar-se o apoio aos alunos e a não comprometer a existência de respostas 

adequadas em tempo útil.   

No fundo, sentimos que a Educação Especial está presa a um Decreto-Lei que quer fazer 

evoluir a Escola, mas que na prática fica refém da burocracia. Nesse sentido, é urgente libertar 

os professores do excesso burocrático para que possam acompanhar devidamente os seus 

alunos. Assim, é fundamental que se invista muito mais na Educação Especial porque cremos 

que a Escola Pública tem o dever de formar cidadãos responsáveis, ajustando-se às necessidades 

de quem mais precisa, dando aos alunos todo o apoio que necessitam, sem cair no extremo da 

inclusão forçada, passível de transformar-se em segregação.  

De resto, a Escola Pública deve ajudar os alunos a construir um pensamento crítico e 

criativo, conforme o que se encontra espelhado no documento “O perfil dos alunos à saída da 

escolaridade obrigatória”, contudo, como dissemos, não é o que tem vindo a acontecer. A 

constante descida do grau de dificuldade autoriza a falta de discernimento e o aumento das 

ideologias populistas e antidemocráticas. 

 No que diz respeito ao que os professores reivindicam em termos laborais e 

pedagógicos, para si e inevitavelmente para o bem da Escola Pública, podemos referir o 

seguinte:  

- um sistema de gestão democrática da Escola Pública; 

- condições de estudo e de trabalho condignas para alunos e professores (infraestruturas 

em bom estado e funcionais, equipamento informático atual e operacional, salas de aula 

acolhedoras e com temperaturas amenas); 



- o fim da vinculação a um sistema de ensino desatualizado e obsoleto, que promove a 

mediocridade e a falta de espírito crítico, adotando, em vez disso, métodos pedagógicos mais 

atuais; 

- a recuperação total do tempo de serviço congelado, tal como acontece nos governos 

regionais dos Açores e da Madeira; 

- o fim das quotas, no processo de avaliação, por serem injustas, promotoras de mau 

ambiente nas escolas e por não permitirem refletir de forma coerente e objetiva a real avaliação 

dos docentes; 

- o fim das vagas no acesso ao 5º e 7º escalão. Há que referir que a proposta do governo 

não traz literalmente nada de novo; 

- a equidade de todo o processo de colocação de professores, que deve ser baseado na 

graduação profissional, único fator realmente objetivo; 

- o fim das ultrapassagens no processo de colocação de professores. De facto, o sistema 

permite que docentes com menos tempo de serviço sejam colocados à frente de outros com 

mais, conforme o tipo de concurso a que concorrem; 

- os salários dos professores devem ter em conta a perda de poder associada à inflação. 

De resto, muitos docentes ganham menos hoje do que ganhavam há 12 anos, por força do 

congelamento do tempo de serviço e da reformulação da carreira docente, tendo aumentado o 

tempo de permanência nos escalões e tendo sido fixado quotas e vagas para a progressão aos 

5º e 7º escalões.  

- os salários dos técnicos especializados devem ser equiparados ao dos docentes, 

devendo haver lugar a um reposicionamento dos referidos técnicos no escalão de vencimento 

correspondente ao tempo de serviço prestado; 

-a urgência em tornar mais atrativa a carreira docente, permitindo a vinculação dos 

professores contratados e a conseguinte fixação, assim como a existência de ajudas de custo 

para quem tem de deslocar-se fora da sua área geográfica de residência.  

- o rejuvenescimento da profissão docente. Na verdade, a Escola Pública encontra-se em 

perigo iminente. De facto, a idade média dos docentes é de 42,4 anos. Nesse contexto, dentro 

de vinte anos, a maioria dos “docentes mais jovens”, que tem hoje cerca de 45 anos, aposentar-

se-á (se houver reformas), deixando as escolas sem professores. Sem falar dos que já estão 

atualmente à beira da reforma, pois, nos próximos anos, 39% dos docentes reformar-se-ão. 



- a tomada em consideração da diferença entre o tempo de serviço do regime de 

monodocência (pré-escolar e primeiro ciclo) e o de pluridocência (restantes ciclos de ensino) 

para efeitos de aposentação. Há que referir que os professores de monodocência não têm 

direito à redução da componente letiva por idade, devendo, por isso, beneficiar de um sistema 

de aposentação que compense a ausência de redução da referida componente letiva por idade; 

- um sistema justo de aposentação que permita a um professor reformar-se aos 36 anos 

de serviço, independentemente da idade, considerando a profissão docente uma profissão de 

desgaste rápido, tanto físico como psicológico. Na verdade, nas escolas, há professores com 

mais de 40 anos de serviço e mais de 60 anos de idade, esgotados por anos de um trabalho 

desgastante, que não se podem aposentar antecipadamente por estarem sujeitos a cortes de 

40% nas suas pensões; 

- a redução da componente letiva por idade deve corresponder a trabalho não-letivo e 

não, como tem estado a acontecer, a serviço letivo disfarçado de não-letivo, que implica a 

preparação de atividades letivas, como as aulas de apoio ou de preparação para exame; 

- o fim da realização de trabalho administrativo por parte dos professores e o fim do 

inerente excesso de burocracia, que retira tempo aos professores para preparar aulas, apoiar 

alunos, elaborar material, organizar atividades criativas, estimulantes e promotoras do sucesso 

do ensino-aprendizagem; 

- a não aceitação da municipalização/regionalização da Educação. Apesar de sabermos 

que ainda não está prevista a gestão municipal da Educação, no que respeita à contratação de 

docentes, sabemos que a criação dos Conselhos Locais de Diretores, com poderes para gerir os 

recursos humanos dentro de uma determinada área territorial, constitui um retrocesso 

relativamente à medida que propõe a diminuição da área dos QZP, em virtude de permitir que 

continue, sem fim à vista, a instabilidade do corpo docente. Assim, apesar de colocados num 

determinado concelho, os docentes poderão ter de suprir necessidades docentes noutro. Do 

mesmo modo, sabe-se que as competências da DGEstE foram transferidas para as CCDR, tendo-

se extinguido as Direções Regionais de Educação. Tudo indica que a regionalização da Educação 

daí advirá e nós, professores, não podemos compactuar com a futura politização da Educação, 

nem aceitar que entre alunos de diversas áreas metropolitanas e regionais se acentue ainda 

mais a desigualdade de oportunidades. A regionalização e a criação dos Conselhos Locais de 

Diretores estão a um passo de permitir muitas injustiças, o favoritismo e o caciquismo. 

Não queremos deixar de referir que os únicos dois aspetos positivos encontrados nas 

propostas do governo são os seguintes, embora com restrições: o alargamento dos índices 



remuneratórios até ao índice 205 (3º escalão) dos professores contratados, que ainda é 

insuficiente, visto que há professores contratados com vinte ou mais anos de serviço; o fim da 

norma-travão e a vinculação dos professores contratados ao fim de três anos de serviço (1095 

dias). Convém referir que não faz sentido e não parece coerente a restrição segundo a qual um 

docente deve estar colocado em horário completo no último ano antes da vinculação. 
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