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 REQUERIMENTO Número      /XIII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XIII (     .ª) 

 

Assunto: Docentes do ensino público, com o mesmo horário semanal, declaram número de dias 

mensais de trabalho para a Segurança Social de forma diferente, de acordo com diferentes 

interpretações do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial da 

Segurança Social 

 
Destinatário: Ministério da Educação 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem recebido várias exposições de docentes do ensino público 

beneficiários do regime previdencial da segurança social que se queixam, em síntese, do seguinte: 

Estes docentes têm horários semanais incompletos, isto é, inferiores a 22 horas letivas e, consoante o 

agrupamento de escolas ou escola não agrupada onde exercem, os tempos de trabalho declarados em dias 

são-no, nuns casos, 30 dias, e noutros, por interpretação do disposto no artigo 16.º do Decreto Regulamentar 

n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, o número de dias correspondentes à aplicação do disposto no n.º 4 do citado 

artigo ao horário semanal destes docentes. 

O horário de trabalho dos docentes está regulado no Estatuto da Carreira Docente e compreende duas 

componentes, a letiva e a não letiva, sendo que nesta última haverá ainda de distinguir a de permanência 

obrigatória no estabelecimento e a de gestão individual. Levando em consideração estas componentes do 

horário dos docentes, mesmo quando o número de horas letivas é inferior ao horário completo sempre se 

repartirá por todos os dias da semana. 

Ao não serem contabilizados os 30 dias muitos docentes veem-se prejudicados na contabilização do tempo de 

serviço para efeitos de aposentação e também para o cálculo dos prazos de garantia, por exemplo para efeito 

de atribuição de subsídio na eventualidade de desemprego. 

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério da Educação, 

as seguintes perguntas: 

1. Tem o Ministério da Educação conhecimento desta situação de diferentes interpretações da lei por parte 

das direções dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas que originam situações de diferentes 

formas de cálculo dos dias de trabalho para a Segurança social? 
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2. O que vai o Ministério da Educação fazer para garantir o princípio da igualdade de tratamento de situações 

iguais no que respeita à contabilização dos dias de trabalho dos docentes do ensino público com horários 

incompletos para efeitos de declaração à Segurança Social? 

3. Pondera o Ministério da Educação enviar orientações claras às direções dos agrupamentos de escolas e 

escolas não agrupadas para contabilizarem sempre 30 dias de trabalho a todos os docentes com horários 

incompletos, tendo em atenção a existência de várias componentes nos seus horários de trabalho? 

Palácio de São Bento, 8 de junho de 2018. 

 

A deputada 

         Joana Mortágua 


