
 
SIMULAÇÃO DE UMA PROPOSTA DE PORTARIA PARA O REPOSICIONAMENTO DO 

TEMPO DE SERVIÇO COMPREENDIDO ENTRE 30/08/2005 E 31/12/2007 E ENTRE 
01/01/2011 E 31/12/2017 

 
 

[preâmbulo]  
 

Artigo 1.º 
Objeto 

 
A presente portaria define os termos e a forma em que se processa o reposicionamento no 
escalão da carreira docente dos educadores de infância e dos professores dos ensinos 
básico e secundário do pessoal com tempo de serviço prestado em funções docentes 
considerando a contagem do mesmo anteriormente abrangido pelo disposto na Lei n.º 
43/2005, de 29 de agosto, na Lei n.º 53-C/2006, de 29 de dezembro, na Lei n.º 55-A/2010, 
de 31 de dezembro, na Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, na Lei n.º 66-B/2012, de 31 
de dezembro, na Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, na Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 
dezembro, na Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março e na Lei n.º 42/2016, de 31 de dezembro. 
 

Artigo 2.º 
Condições 

 
1. Podem ser objeto de reposicionamento em escalão da carreira docente diverso do atual 
os docentes que:  
a) Sejam portadores de qualificação profissional para o desempenho de funções docentes;  

b) Aqueles que prestaram funções docentes durante qualquer um dos períodos citados no 
artigo 1.º, total ou parcialmente e tenha sido avaliado com a menção qualitativa mínima de 
Bom;  

c) Tenham realizado o período probatório ou estejam dispensados do mesmo.  
 
 

Artigo 3.º 
Reposicionamento 

 
1. O reposicionamento no escalão da carreira docente é efetuado no correspondente ao 
tempo de serviço prestado em funções docentes antes e após o ingresso na carreira, 
contabilizado de acordo com as condições fixadas no artigo anterior, e de acordo com os 
critérios gerais de progressão constantes do artigo 37.º do ECD.  
 
2. Aos docentes a reposicionar é exigido o cumprimento dos seguintes requisitos:  
a) Tenham obtido, na ultima avaliação do desempenho na carreira, pelo menos menção 
qualitativa não inferior a Bom;  

b) Tenham cumprido com os requisitos do artigo19.º do Decreto regulamentar n.º 

26/2012, de 21 de fevereiro. 
 
3. Aos docentes que, pela mera contabilização do tempo de serviço de acordo com as 
condições fixadas no artigo anterior, devessem ser reposicionados para além do 2.º 
escalão, aplicam-se as seguintes regras:  
a) São posicionados, durante um ano, no 2.º escalão da carreira para o efeito do 
cumprimento do requisito da observação de aulas;  



b) Após o cumprimento do requisito anterior, se este permitir o cálculo para o 
reposicionamento para além do 4.º escalão, os docentes são posicionados neste escalão 
para os seguintes efeitos:  

i. Cumprimento do requisito de observação de aulas;  

ii. Obtenção de vaga para o 5.º escalão, caso não estejam dispensados da mesma.  
c) Após o cumprimento do requisito a) e ou b), se este permitir o cálculo para o 
reposicionamento para além do 6.º escalão, os docentes são posicionados neste escalão 
para os seguintes efeitos:  

i. Obtenção de vaga para o 7.º escalão, caso não estejam dispensados da mesma.  

 

4. Só há lugar ao cumprimento da regra constante das alínea b) e ou c) do número 
anterior, se com a aplicação da regra da alínea a) e ou b) não fique esgotada a 
contabilização do tempo de serviço para efeitos de reposicionamento.  
 
5. À obtenção de vaga aplica-se o disposto na Portaria n.º 29/2018, de 23 de janeiro, e de 
acordo com as regras constantes do artigo seguinte.  
6. Cumpridos os requisitos constantes dos números anteriores, o reposicionamento 
considera-se cumprido, efetuando-se a partir desse momento a progressão na carreira de 
acordo com os requisitos gerais constantes do artigo 37.º do ECD.  
 

Artigo 4.º 
Obtenção de vaga 

 
1. Para o efeito do cumprimento do n.º 5 do artigo anterior, para a obtenção de vaga, caso 
o docente não esteja dispensado da mesma, aplicam-se as seguintes regras:  
a) O docente é reposicionado no 4.º ou 6.º escalão da carreira, integrando a lista anual de 
graduação prevista no artigo 4.º da Portaria n.º 29/2018, de 23 de janeiro;  
b) Para efeito da definição do seu reposicionamento na lista de graduação nacional, 
procede-se à contagem de todo o tempo de serviço, contado de acordo com as regras do 
artigo 2.º, ainda restante para efeito de reposicionamento.  
 
2. Com a obtenção da vaga para o 5.º e 7.º escalão, considera-se efetuado o 
reposicionamento.  
 

Artigo 5.º 
Serviço responsável 

 
A Direcção-Geral de Administração Escolar é responsável pelos reposicionamentos nos 

escalões da carreira docente. 

 

Artigo 6.º 
Disposições Finais e Transitórias 

 
1. O docente pode requerer a substituição de dois terços do tempo de serviço a que se refere 
o artigo 1.º em tempo para a aposentação sem penalizações no valor da pensão e 
aposentando-se no escalão da carreira docente onde se encontra à altura, desde que reúna, 
cumulativamente, as seguintes condições: 
i. Docente posicionado no 7.º escalão ou subsequentes; 
ii. O docente tenha idade igual ou superior a 60 anos; 
iii. O docente tenha, pelo menos, 36 anos de tempo de serviço contabilizados. 
 



2. O requerimento pode ser submetido ao serviço responsável pelos reposicionamentos 
com a antecedência de 2 anos em relação à idade de 60 anos, ficando os docentes a 
aguardar a cumulação das condições referidas no ponto anterior e beneficiando, caso se 
aplique, do restante tempo de serviço para reposicionamento de escalão. 
 
3. Os docentes referidos no ponto anterior são os que perfaçam 58 anos de idade até ao 
final do ano de 2023. 
 
 
 
 
 
 
 

Aviso 
 

Isto é uma SIMULAÇÃO não é uma proposta de nenhuma entidade com responsabilidade 
no processo negocial. 

 


