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Assunto: Reclamação sobre o incumprimento governamental relativo ao Programa de 

Rescisões por Mútuo Acordo de Docentes 

Data: 26 de agosto de 2014 

 

Exmo Senhor Provedor de Justiça, 

Excelência, 

 

Fernando José da Silva Rodrigues, professor do quadro (QE) da Escola Secundária de 

Francisco Rodrigues Lobo, Leiria, grupo 330 (Inglês), portador do CC 04129608 7 ZZ8, 

nascido a 21 de dezembro de 1956, residente em Quinta do Amparo, Edifício Bela 

Vista, 3D, 2415-583, Leiria, tendo aceite, em devido tempo, o programa de rescisões 

proposto pelo Ministério de Educação e Ciência (MEC) e pelo Ministério das Finanças 

(MF), vem expor e reclamar junto de Vª Exª: 

a) a falta de cumprimento do estabelecido no mesmo pela tutela, 

incumprimento que lesa no espírito e na substância o que foi estabelecido 

pelo Ministério,  

b) a quebra de confiança que deve existir entre cidadãos e estruturas do Estado 

em que os mesmos se integram ; 

c) o modo como esta situação afecta o proponente, bem como certamente 

milhares de outros professores nas mesmas circunstâncias. 

Em conformidade, expõem-se mais detalhadamente as causas da reclamação: 

1. O Ministério da Educação e Ciência, em conjunto com o Ministério das Finanças, 

através da Portaria n.º 332-A/2013, de 11 de Novembro, estabeleceu o 

Programa de Rescisões por Mútuo Acordo de Docentes (Programa), integrados na 

Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário, dos estabelecimentos de educação ou de ensino dependentes do 

MEC;  

2. Na introdução justificativa da referida portaria o governo indica 

expressamente, que nela estabelece, para além da duração do Programa, “os 

requisitos e as condições específicas a aplicar e a tramitação do processo prévio 

ao acordo de cessação do contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado”; 

3. Com a referida portaria pretende o Governo “introduzir um período especial 

com regulamentação específica, vocacionado para os trabalhadores que 
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integram a carreira docente e que queiram fazer uso dessa prerrogativa” 

(introdução); 

4. Ora o reclamante cumpria e cumpre com todos os requisitos, tendo como 

tempo de serviço público 35 anos, 5 meses e 22 dias, à data estabelecida 

como último dia, antes da rescisão, isto é, 31 de agosto de 2014: 

5. A portaria estabelece, no seu artigo 8º, nº 1, que “os trabalhadores docentes 

abrangidos pelo Programa podem requerer, por escrito, a cessação do seu 

contrato de trabalho, entre os dias 15 de novembro de 2013 e 28 de fevereiro de 

2014”; 

6. O reclamante, cumprindo todos os requisitos, e usando a prerrogativa 

requereu a cessação do seu contrato em novembro de 2013; 

7. Mais tarde o governo entendeu que a adesão ao Programa não teria sido a 

suficiente pelo que fez estender o prazo de requerimento para 30 de junho de 

2014; 

8. Ora a extensão da data final para aderir ao programa não fez adiar a data 

para a cessação do contrato de trabalho e consequente rescisão por mútuo 

acordo; 

9. Na verdade, o artigo 13º da portaria refere taxativamente que “a cessação do 

contrato de trabalho a ocorrer por aplicação do presente diploma produz efeitos 

nos seguintes termos: 

a) Relativamente aos docentes que à data da notificação referida no n.º 2 do 

artigo 10.º se encontrem sem componente letiva, a produção de efeitos ocorre a 

partir do primeiro dia do mês seguinte ao da notificação; 

b) Relativamente aos restantes docentes, a produção de efeitos do acordo de 

cessação do contrato de trabalho verifica -se a partir do dia 1 de setembro de 

2014.” 

10. O reclamante tinha componente lectiva e, como tal, perspectivou a possibilidade 

da rescisão para a data indicada no diploma legal, com vantagens familiares, 

pessoais e psicológicas que intuiu; 

11. Como se compreende, a cessação de um vínculo laboral no final de um ano lectivo 

(2013-2014) traz também vantagens organizacionais para as escolas, quer em 

termos de recursos humanos, quer em termos de composição de grupos de 

recrutamento e disciplinares, com evidentes ganhos para os alunos; 

12. Com esta situação, criada pelo incumprimento governamental, os alunos poderão 

começar o ano lectivo com professores que pouco tempo depois deixarão de o 

ser, com todos os incómodos pedagógicos e de aprendizagens que dessa situação 

facilmente se podem adivinhar; 

13. Por outro lado, tal como para todos os outros docentes nas mesmas condições, 

não é difícil de entender os constrangimentos pessoais e psicológicos que a 

indefinição deste processo traz para o reclamante; 
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14. No entanto, no dia 12 de agosto, o MEC dá indicações às escolas para atribuírem 

serviço lectivo aos docentes que usaram da prerrogativa de aderir ao Programa de 

rescisão por mútuo acordo; 

15. Um simples ofício contraria a Portaria n.º 332-A/2013, de 11 de Novembro; 

16. Invoca o MEC que estamos perante um processo complexo e regido por dois 

Ministérios, o da Educação e o das Finanças; 

17. Ora, este argumento é pobre e inconsistente; 

18. Por um lado, os docentes não são responsáveis pela complexidade do processo, 

nem pela manifesta ineficácia da máquina que gere o programa de rescisão; 

19. Por outro, são estes mesmos docentes cidadãos e contribuintes que exigem da sua 

administração pública eficácia, capacidade de decisão em tempo oportuno e dela 

esperam uma relação de confiança; 

20. Realço mais uma vez que partiu do próprio MEC e do Ministério das Finanças o 

lançamento do Programa de rescisão por Mútuo acordo ao qual aderiram 3606 

docentes; 

21. Por outro lado ainda, foi o governo que estendeu, como referido, a data final 

para adesão ao programa de 28 de fevereiro para 30 de junho; 

22. Ora tendo conhecimento da complexidade do processo, poderiam os decisores 

não ter estendido o prazo;  

23. Ou poderiam e deveriam ter começado a analisar e a despachar os cerca de 

2500 que entregaram requerimento de rescisão até 28 de fevereiro; 

24. Pelo acima exposto, a complexidade do processo não colhe como factor 

impeditivo para a decisão; 

25. O reclamante aderiu de boa-fé ao Programa de rescisão por Mútuo acordo, 

cumprindo todos os requisitos e demais exigências; 

26. Esperava e espera ainda que da parte da tutela haja o mesmo procedimento, 

já que a Portaria n.º 332-A/2013, de 11 de Novembro foi assinada pela 

Senhora Ministra de Estado e das Finanças, Maria Luís Casanova Morgado Dias de 

Albuquerque, em 8 de novembro de 2013 e, em representação do Ministro da 

Educação e Ciência, pelo Secretário de Estado do Ensino e da Administração 

Escolar, João Casanova de Almeida, em 7 de novembro de 2013, tendo sido 

publicada em Diário da República a 11 de novembro de 2013. 

Pelo exposto o reclamante exige que: 

1. As rescisões ao abrigo do Programa de Rescisões por Mútuo Acordo de Docentes 

sejam despachadas o mais rapidamente possível; 

2. O secretário de Estado da tutela e o secretário de Estado da Administração 

Pública dêem provas de entendimento rápido e profícuo, possibilitando que as 

Escolas iniciem o ano lectivo sem professores que aderiram ao programa de 

rescisão e que desejem manter essa rescisão; 

3. A legalidade, com a data de 1 de setembro de 2014 para entrada em vigor da 

cessação do vínculo laboral, seja reposta. 
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O reclamante informa sua Excelência que entrará em contacto com a Senhora 

Presidente da Assembleia da República (AR), com a Comissão de Educação e com 

os partidos políticos representados no Parlamento. 

 

Os meus melhores cumprimentos 

 

 

 

 

 

Leiria, 26 de agosto de 2014 

 

O cidadão, professor e reclamante 

 

Fernando José da Silva Rodrigues 

(Escola Secundária de Francisco Rodrigues Lobo- Leiria) 

 
 

 


