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Carreira prevista no ECD versus carreira atual 
dos docentes do ensino não superior 

Anos de 
serviço a 
31-08-
2016 

Carreira Prevista no 
ECD1 

Carreira em que os 
docentes se encontram 

atualmente – 20162 
Desvio 

percentual entre 
virtual e real 

Perda 
mensal 
ilíquida Escalão/ 

Índice 
Vencimento 

Ilíquido 
Escalão/ 

Índice 
Vencimento 

Ilíquido3 
0 

1.º/167 1 518,63 € 

1.º/1674 1 518,63 € 

0,0% 0,00 € 1 
2 
3 
4 

2.º/188 1 709,60 € -11,2% 190,97 € 5 
6 
7 
8 

3.º/205 1 864,19 € -18,5% 345,56 € 9 
10 
11 
12 

4.º/218 1 982,40 € -23,4% 463,77 € 13 
14 
15 
16 5.º/235 2 137,00 € 

2.º/188 1 709,60 € 
-20,0% 427,40 € 17 

18 

6.º/245 2 227,93 € 
-23,3% 518,33 € 19 

20 
3.º/205 1 864,19 € 

-16,3% 363,74 € 21 
22 

7.º/272 2 473,46 € 
-24,6% 609,27 € 23 

24 
4.º/218 1 982,40 € -19,9% 491,06 € 25 

26 

8.º/299 2 718,99 € 

-27,1% 736,59 € 
27 

5.º/235 2 137,00 € -21,4% 581,99 € 28 
29 
30 

9.º/340 3 091,82 € 

6.º/245 2 227,93 € -27,9% 863,89 € 
31 7.º/272 2 473,46 € -20,0% 618,36 € 
32 

8.º/299 2 718,99 € -12,1% 372,83 € 33 
34 

10.º/370 3 364,60 € 

-19,2% 645,61 € 
35 

9.º/340 3 091,82 € -8,1% 272,78 € 
36 
37 
38 
39 
(…) 

 

1 Conforme a estrutura da carreira aprovada pelo DL n.º 75/2010, de 23 de junho. 
2 Resultante das perdas de tempo de serviço (decorrentes dos "congelamentos" das carreiras e 

das transições operadas desde 2007). 
3 Considerando os valores em vigor a partir de outubro, já que até setembro mantém-se em 

aplicação uma taxa de redução remuneratória. 
4 Note-se, ainda, que se encontram retidos neste índice de vencimento todos os docentes que 

ingressaram os quadros desde 2013, independentemente do tempo de serviço que possuam, 
não estando, por isso, a sua situação aqui representada. Assim como situações em que os 
docentes adquiriram bonificações de tempo de serviço com outras qualificações (p.ex. 
mestrados e doutoramentos), ... 

1 Conforme a estrutura 
da carreira aprovada 
pelo DL n.º 75/2010, 
de 23 de junho.

2 Resultante das perdas 
de tempo de serviço 
(decorrentes dos 
"congelamentos" 
das carreiras e das 
transições operadas 
desde 2007).

3 Considerando os 
valores em vigor 
a partir de outubro, 
já que até setembro 
mantém-se em 
aplicação uma taxa de 
redução remuneratória.

4 Note-se, ainda, que se 
encontram retidos nes-
te índice de vencimen-
to todos os docentes 
que ingressaram nos 
quadros desde 2013, 
independentemente do 
tempo de serviço que 
possuam, não estando, 
por isso, a sua situação 
aqui representada. As-
sim como situações em 
que os docentes adqui-
riram bonificações de 
tempo de serviço com 
outras qualificações 
(p.ex. mestrados 
e doutoramentos), ...
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