
MEMORANDO PARA ALTERAÇÃO DO REGIME DE APOSENTAÇÃO 

 

1.- Professores/ educadores de infância que concluíram o curso e foram certificados 
pelas escolas do Magistério Primário têm neste momento mais de trinta anos de 
serviço prestado em monodocência (nalguns casos quase 36 anos), sem redução de 
horário (na sua componente letiva) nem qualquer outra compensação. 

2.- A monodocência e as caraterísticas dos alunos (idade/autonomia) fazem com que 
seja, e assim sempre foi reconhecido, um grupo profissional com acrescido potencial 
de desgaste físico e mental. 

3.- Acresce que contrariamente aos seus colegas do 2.º e 3.ºciclos e secundário, e 
inclusivamente a outros grupos profissionais, nunca beneficiaram de qualquer 
redução de tempo de serviço; 

4.- Com efeito estes seus colegas do 2.º e 3.ºciclos e secundário, sempre 
beneficiaram de uma dupla redução da carga do horário semanal;  

5.- Por um lado têm uma carga horária regular reduzida em mais de 7 horas semanais 
comparativamente aos seus colegas educadores de infância e professores de 1.º ciclo, 
pois o seu horário semanal é de 22 tempos, que corresponde a 18 horas, uma vez que 
cada tempo corresponde a 50 minutos, e para os educadores e docentes de 1.º ciclo 
de 25 horas semanais. 

6.- Por outro lado beneficiaram de uma redução de horário, até 2005, quando 
atingissem 40 anos de idade, sendo reduzida até 8 horas semanais quando o 
professor atingisse 55 anos de idade e 21 anos de serviço docente, cfr. art.º 79.º do 
Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de Abril (Estatuto da Carreira Docente dos 
Educadores de Infância e Professores do Ensino Básico e Secundário); 

7.- Daí que, ao longo do tempo, o grupo de professores do 1º ciclo/educadores tenha 
beneficiado de um regime especial de aposentação, já que este compensava, a 
não redução de horário de serviço letivo, comparativamente a outras classes e mesmo 
a outros grupos nomeadamente os professores do 2.º e 3.ºciclos que beneficiavam 
dessa mesma redução, com a bonificação de anos de serviço para aposentação 
cujo direito se consolidava quando se atingisse os 55 anos de idade e 30 anos de 
serviço. 
 
8.- Acontece que em 2005 e com a publicação da Lei n.º 60/2005, de 29-12, o 
legislador optou por estabelecer mecanismos de convergência do regime de proteção 
social na função pública ao regime geral da segurança social no que respeita às 
condições de aposentação e cálculo das pensões, tendo nessa sequência sido 
publicado em simultâneo o DL n.º 229/2005, de 29-12, que revogou as normas de 
aposentação contidas ECD, introduzindo novas regras de aposentação na 
convergência do antigo regime para o novo regime geral; 



9.- Esta Lei introduziu no entanto critérios de progressividade em termos de idade e 
tempo de serviço efetivo, salvaguardando nalguns casos legítimas expetativas para 
quem, como era o caso de inúmeros docentes que estavam perto de atingir os 
critérios estabelecidos na anterior Lei, idade 55 anos e tempo de serviço 30 anos, 
alargando progressivamente na sequência aqueles dois requisitos; 

10.- Porém noutros casos a convergência foi completamente cega, pois docentes que 
àquela data (2005), tivessem por hipótese 46/47 anos, e que por conseguinte 
terminaram o curso em 1978 com 19 anos de idade e carreiras já longas de mais de 
26/27 anos, a progressividade apenas lhes permitia aceder à aposentação completa 
após os 65 anos! 

11.- Ou seja 10 anos após a sua expetativa e depois de 47 anos de carreira 
contributiva!  Tudo cfr. anexos II e VII do referido diploma legal. 

10.- Isto é, aposentar-se-iam como os demais colegas do secundário sem ter 
beneficiado, até aos 60 anos, de qualquer redução na sua carga horária, pois estes na 
nova redação do art.º 79.º/1 do ECD, alterado pelo DL n.º 15/2007, de 19-01, 
continuam a beneficiar:  

“a) De duas horas logo que os docentes atinjam 50 anos de idade e 15 anos de 
serviço docente; 

b) De mais duas horas logo que os docentes atinjam 55 anos de idade e 20 anos de 
serviço docente; 

c) De mais quatro horas logo que os docentes atinjam 60 anos de idade e 25 anos de 
serviço docente.”  

12.- Por sua vez os docentes do pré-escolar e 1.º ciclo apenas beneficiam daquela 
redução a partir dos 60 anos (inovação relativamente ao regime anterior), e, pelo 
período de 5 horas semanais, conforme n.º 2 do citado art.º 79.º, do ECD:  

“Os docentes da educação pré-escolar e do 1.o ciclo do ensino básico em regime de 
monodocência, que completarem 60 anos de idade, independentemente de outro 
requisito, podem requerer a redução de cinco horas da respetiva componente letiva 
semanal.” 

13.- Todavia é gritante e injustificável a disparidade de redução de carga horária entre 
os níveis de ensino referidos, pois sofrer uma redução, quando se tem 60 anos de 
idade e mais de 36 anos de carreira, de 5 horas semanais, é completamente diferente 
da uma redução progressiva com início aos 50 anos e que atinge as 8 horas semanais 
aos mesmos 60 anos não havendo qualquer compensação em termos de aposentação. 

14.- Ora o regime anterior, à aludida alteração introduzida pelo DL n.º 229/2005, 
consagrava a compensação aos educadores e professores do 1.º ciclo por estes nunca 
beneficiarem de qualquer redução do seu horário escolar e por isso era-lhes facultado 
aceder à aposentação completa aos 55 anos de idade e 30 de serviço completo. 



15.- Diferentemente do que acontecia para os professores dos 2.º, 3.º ciclos e 
secundário que apenas atingiam a aposentação quando completassem 60 anos de 
idade e 36 anos de serviço docente, ou seja mais 6 anos que os colegas educadores e 
de 1.º ciclo, justamente porque ao longo da carreira tinham beneficiado daquela 
redução; 

16.- Logo prova-se que a convergência (passagem) do regime de aposentação dos 
educadores e professores do 1.º ciclo, para o regime geral da segurança social, criou 
um regime de carreiras manifestamente desigualitário relativamente aos outros níveis 
de ensino e mesmo dentro do mesmo nível como adiante também se ilustrará. 

17.- Entretanto a Lei n.º 66-B/2012, de 31-12 (Lei do Orçamento), veio provocar 
nova alteração no regime de aposentação destes docentes, que redundou uma vez 
mais em seu prejuízo, pois foi revogado o art.º 5 do DL n.º 229/2005, pelo que os 
educadores e professores do 1.º ciclo ficaram sujeitos às regras da aposentação 
constantes do anexo I e anexo III, da Lei n.º 11/2008, que por sua vez alterou a Lei 
n.º 60/2005, de 29-12, sendo que hoje os educadores e professores do 1.º ciclo só 
obtêm a aposentação completa com 65 anos de idade e pelo menos 40 anos de 
serviço docente. 

18.- Ora a passagem (convergência), pura e simples, para o regime geral da 
aposentação frustrou as legítimas expetativas que foram criadas por estes docentes 
ao longo de toda uma carreira, que é particularmente exigente para quem lida com 
crianças sem nunca ter beneficiado de qualquer redução ou isenção de carga horária, 
contrariamente ao que sucedeu para outros regimes ou carreiras.  

19.- Logo a convergência tinha obrigatoriamente que observar e respeitar a 
diferenciação que estava contida e expressamente reconhecida no regime anterior e 
por via disso introduzir critérios de razoabilidade, equidade e proporcionalidade tais 
como idade e tempo de serviço progressivos como de algum modo, mas de forma 
exagerada, o DL n.º 229/2005 introduziu, como supra se aludiu, pois não se pode 
tratar como igual o que é diferente. 

20.- Os educadores de infância e professores do 1.º ciclo, não estão contra a 
alteração das regras de aposentação, mas sim contra a forma adotada, que, como se 
comprova, consagrou situações de intolerável desigualdade que agora se acentuaram 
com a publicação da Lei n.º 71/2014, permitindo a colegas seus que terminaram os 
cursos nos anos letivos de 1975/1976, reformarem-se com 57 anos e 34 anos de 
serviço docente.  

21.- Acontece que este regime, apelidado de regime especial, cria por sua vez 
situações de completa desigualdade, constrangimento, afronta e profunda revolta de 
muitos dos seus colegas que igualmente reúnem (e em muitos outros casos 
ultrapassam), já os dois requisitos exigidos pela Lei, idade e carreira, mas que só 
obterão aquela aposentação, isenta de penalização, daqui a 6, 7 e nalguns casos 
mesmo só dentro de 9 anos!!! 



22.- Estes docentes estão no entanto impossibilitados de obter a aposentação por este 
regime uma vez que apenas terminaram os seus cursos a partir do ano letivo de 
1978, sendo que cumpre referir que em 1975 os cursos passaram, dos dois anos 
exigidos até esta data, para três anos. 

23.- Invoca-se a legitimação deste regime especial porquanto o mesmo visa repor 
uma situação de flagrante injustiça que estes educadores e professores terão sido 
vítimas, pois por força da colocação dos seus colegas retornados terão ficado sem 
colocação nos anos subsequentes e assim impedidos de iniciar a sua atividade 
docente e concomitantemente também impedidos de obter a sua aposentação em 
2010 pois ainda não tinham 13 anos de serviço letivo em 31 de Dezembro de 1989, 
data da transição para o novo regime da carreira docente, o que é verdade. 

24.- Porém este critério diferenciador também, salvo sempre melhor opinião, se aplica 
aos colegas que se formaram nos anos imediatos a 1976, ou seja a partir de 1978, 
uma vez que em 1977 não saíram das escolas do Magistério Primário docentes 
profissionalizados, por força da alteração do tempo de curso de 2 para 3 anos. 

25.- Naturalmente que o efeito da colocação de colegas retornados se refletiu pelos 
anos seguintes tornando-se mais difícil, e nalguns casos impossível, obter colocação, 
sobretudo, pelo que assim se demonstra semelhança de situações…!   

26.- Ora se foi para estes colegas consagrado um regime especial que sobretudo 
visou equipará-los aos colegas mais antigos e que obtinham a aposentação logo que 
atingissem os 52 anos de idade e 32 anos de serviço, desde que em 1989 tivessem 13 
anos de docência efetiva, porque justamente lhes era reconhecida a especificidade de 
uma função social particularmente exigente como é o ensino primário em regime de 
monodocência, que naturalmente e reconhecidamente provoca um desgaste 
acentuado e nalguns casos dificilmente ultrapassável para os docentes de idade e 
carreiras avançadas.  

27.- Assim o mesmo princípio (igualdade), deve por conseguinte ser consagrado no 
regime geral da aposentação dos docentes desta categoria, cuja idade e carreira terá 
forçosamente que aproximar-se progressivamente (uniformidade), dos requisitos, 
consagrados no referido regime especial (57 anos de idade e 34 anos de serviço 
letivo), assim o impondo, os princípios da equidade, igualdade, proporcionalidade e 
justiça.  

28.- Todos estes princípios impõem ainda, que, caso os educadores e professores do 
1.º ciclo pretendam pedir a sua reforma antecipada beneficiem de um coeficiente de 
compensação proporcional ao acréscimo de horas que foram obrigados a fazer, 
durante a sua carreira, relativamente aos demais professores, de forma a compensá-
los pelo direito que todavia lhes foi injustamente retirado, pela convergência, de 
reforma aos 55 anos e 30 anos de carreira;  

29.- Pugnamos pois pela alteração do estatuto da aposentação, nos termos propostos 
cuja pretensão e sensibilização nos propomos iniciar junto de todas as forças políticas, 
sociais e população em geral. 



APELAMOS POIS À MOBILIZAÇÃO DE TODA A CLASSE UMA VEZ QUE ENTENDEMOS 
QUE A NOSSA PRETENSÃO É JUSTA E A TODOS SEGURAMENTE BENEFICIARÁ! 

 

As subscritoras deste documento: 

- MARIA IRENE RAMOS PATRÍCIO, professora do 1.º ciclo, no Agrupamento de Escolas Nuno Álvares de 
Castelo Branco  

Ano de finalização de curso 1979, idade 59 anos, carreira docente em regime de monodocência 34,5 
anos;  

- MARIA AUGUSTA ANTUNES LOURENÇO, professora do 1.º ciclo, no Agrupamento de Escolas Nuno 
Álvares de Castelo Branco 

Ano de finalização de curso 1979, idade 58 anos, carreira docente em regime de monodocência 34,5 
anos;  

- MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES COELHO ASCENSÃO, professora do 1.º ciclo, no Agrupamento de 
Escolas Nuno Álvares de Castelo Branco 

Ano de finalização de curso 1978, idade 55 anos, carreira docente em regime de monodocência 35,5 
anos;  

 Exemplo: Esta subscritora só se aposentará, de acordo com as atuais regras, quando perfizer 66 
anos (ou seja dentro dez anos), e após quase 47 anos de carreira contributiva! 
 

‐ ELISA LEMOS CORREIA, 

‐ ANA PAULA BARRETO DAS NEVES TEIXEIRA, 

‐ JOÃO GOULÃO VALADARES, 

‐ LUÍS PEIXOTO, 

‐ MARIA  EUNICE  BRÁS professora do 1.º ciclo, no Agrupamento de Escolas Nuno Álvares de Castelo 
Branco 

Ano de finalização de curso 1978, idade 56 anos, carreira docente em regime de monodocência 34 anos;  

‐ MARIA ALCINA MORAIS E CASTRO professora do 1.º ciclo, no Agrupamento de Escolas de Bobadela. 

Ano de finalização de curso 1979, idade 60 anos, carreira docente em regime de monodocência 34,5 
anos;  

‐ JOSÉ CARLOS ROSA MENDES OLIVEIRA, professor do 1.º ciclo, no Agrupamento de Escolas Nuno Álvares 
de Castelo Branco 

Ano de finalização de curso 1978, idade 56 anos, carreira docente em regime de monodocência 35,5 
anos;  

‐ADÉRITO Santos, professor do 1.º ciclo, no Agrupamento de Escolas Gardunha e Xisto de Fundão 

Ano de finalização de curso 1979, idade 56 anos, carreira docente em regime de monodocência 35 anos;  



‐M ARIA DA CONCEIÇÃO DIAS MARTINS ROLÃO VAZ, professora do 1º ciclo, no Agrupamento de Escolas 

Serra da Gardunha de Fundão 

Ano de finalização de curso 1978, idade 56 anos, carreira docente em regime de monodocência 35,5 anos; 

‐ MARIA  CRISTINA  PIRES  ANTUNES  RAPOULA  VAZ  LOURENÇO, Educadora de Infância, no Agrupamento 

Escolas Amato Lusitano de Castelo Branco 

Ano de finalização do curso 1978, idade 56 anos, carreira em regime de monodocência 36 anos; 

 ‐ RUI  ANTÓNIO  DA  PURIFICAÇÃO  VAZ ,  idade 57 anos, no Agrupamento Escolas Amato Lusitano de 

Castelo Branco 

 Ano de finalização do curso 1978, idade 57 anos, carreira em regime de monodocência 36 anos; 

‐JOÃO MARIA GOULÃO VALADARES, professor do 1.º ciclo, no Agrupamento Escolas Amato Lusitano de 

Castelo Branco 

Ano de finalização do curso 1979, idade 58 anos, carreira em regime de monodocência 34anos e 6meses; 

 

‐GRAÇA MARIA SERRA CLETO ABRANTES, professora do 1º. Ciclo, no Agrupamento de Escolas Gardunha e 
Xisto de Fundão. Ano de finalização de curso 1978, idade 56 anos, carreira docente em regime de 
monodocência 35,5 anos;  

 

‐ MARIA GABRIELA ASCENÇÃO PRATA SARRASQUEIRO, professora do 1º ciclo, no Agrupamento de Escolas 

Nuno Álvares de Castelo Branco. Ano de finalização de curso 1984, idade 52 anos, carreira docente em 

regime de monodocência 30 anos; 

‐José da Conceição Alves Dias,  professor do 1º ciclo, no Agrupamento de Escolas Nuno Álvares de Castelo 

Branco. Ano de finalização de curso 1984, idade 54 anos, carreira docente em regime de monodocência 30 

anos; 

‐João Carvalho Peixoto, professor do 1º ciclo, no Agrupamento de escolas Nuno Álvares Castelo Branco. 

Ano de finalização do curso 1979, em regime de monodocência com 34 anos de serviço, com 58 anos de 

idade. 

- MARIA AMÉLIA AMARAL PIRES DÂMASO RODRIGUES ALVES, professora do 1.º ciclo, no Agrupamento 
de Escolas Nuno Álvares de Castelo BrancoAno de finalização de curso 1979, idade 58 anos, carreira 
docente em regime de monodocência 34 anos;  

‐ Idalina Maria Cardoso Rodrigues, professora do 1.º Ciclo, no Agrupamento de Escolas Nuno Álvares de 

Castelo Branco Ano de finalização de curso 1979, idade 55 anos, carreira docente em regime de 
monodocência 34,5 anos; 

 

 


