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MOÇÃO 
 

Não ao apagão: contagem integral do tempo de serviço 
Por um regime específico de aposentação 

Por horários de trabalho adequados 
 

As negociações entre o Ministério da Educação e a FENPROF incidem em matérias de grande 
importância, nomeadamente do descongelamento das progressões na carreira e da contagem 
integral do tempo de serviço prestado – nove anos, quatro meses e dois dias, ao qual acresce o 
tempo perdido nas transições de carreira (que poderá atingir os cinco anos) – e as condições do 
exercício profissional, com destaque para os horários de trabalho. Estas negociações decorrem da 
“Declaração de Compromisso” assinada no passado dia 18 de novembro. 

Quer a “Declaração de Compromisso”, quer a Resolução n.º 1/2018 aprovada na Assembleia da 
República, assumem a contagem de todo o tempo de serviço para efeitos de progressão na 
carreira e correspondente valorização remuneratória. 
 

Os professores e educadores da  
Escola ____________________________________________, Distrito de ____________________ 
face ao acima exposto: 
 

 Rejeitam a proposta formulada pelo ME, no passado dia 28 de fevereiro, que inclui a contagem 
de, apenas, 34 dos 112 meses de tempo de serviço “congelado”, que constitui uma inaceitável 
discriminação dos docentes; 

 Exigem a recuperação integral do tempo de serviço, de forma faseada entre 2019 e 2023 no 
respeito pela “declaração de compromisso” e pela Resolução n.º 1/2018 da Assembleia da 
República, aprovada com os votos favoráveis dos grupos parlamentares do PS, BE, PCP e PEV; 

 Exigem que, no conjunto dos processos relativos ao descongelamento e recuperação de tempo 
de serviço, todos os docentes progridam até 31 de dezembro de 2019, pelo menos, uma vez. 

 

Exigem, ainda, do ME a abertura de processos negociais:  
 

I. Sobre os horários de trabalho que, nomeadamente, clarifiquem o conteúdo das 
diversas componentes do horário dos docentes, exigindo-se que todas as atividades 
que se desenvolvem diretamente com alunos integrem a componente letiva e o 
rigoroso respeito pela componente individual do horário de trabalho; 

II. Com vista à criação de um regime específico de aposentação dos professores e 
educadores que responda ao desgaste imposto pelo exercício profissional e a 
necessidade de rejuvenescimento da profissão. 

 
APROVADA POR:  
Unanimidade             
Maioria              
e/ou subscrita por |__|__|__| docentes.    
 

____________________________, _____, de março de 2018 
 
ENVIAR PARA: 
 

gab.ministro@medu.gov.pt 
gabinete.seaedu@medu.gov.pt 
gabinete.seaep@mf.gov.pt 
 

Com conhecimento: fenprof@fenprof.pt 
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