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Ex.mo Senhor 

Ministro da Educação 

Av. Infante Santo, nº 2 

Lisboa 

 

 

 

Assunto: Contraproposta da FPP/PRÓ-ORDEM sobre a recomposição da 

carreira 

 

Na sequência da proposta de recomposição da carreira por nós enviada a 

esse Ministério a 13 de abril de 2018, apresentamos agora uma segunda proposta 

em que todo o tempo de serviço a descongelar, 9 anos, 4 meses e 2 dias, é diluído 

no tempo, ultrapassando por isso o entendido na Declaração de Compromisso 

assinada a 18 de novembro de 2017, que limitava esta contagem a 2023, e assim 

evitar possíveis constrangimentos orçamentais. 

 

Porque este foi um tempo efetivamente trabalhado, não é aceitável por esta 

Associação Sindical que o Ministério queira agora alterar este tempo de serviço 

num modelo que não se coaduna com a carreira instituída no seu ECD e indo 

contra o estipulado na Lei do Orçamento para 2018. 
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Assim, este tempo de 9 anos, 4 meses e 2 dias deverá ser agora contabilizado 

para recomposição da carreira no período entre os anos de 2019 e 2027 do seguinte 

modo: 

 

Data da recuperação Ano letivo a recuperar Dias 

janeiro 2019 2017/18 122 

dezembro 2019 2016/17 365 

novembro 2020 2015/16 366 

outubro 2021 2014/15 365 

setembro 2022 2013/14 365 

agosto 2023 2012/13 365 

julho 2024 2011/12 366 

junho 2025 2010/11 e 2007/08 243 + 122 

maio 2026 2006/07 365 

abril 2027 2005/06 e 2004/05 365 + 2 

 

 

 Porque pensamos ser esta uma forma justa de recuperação que evita 

ultrapassagens, na medida em que cada ano letivo é contado para todos os que 

estiveram a trabalhar, e ainda porque facilita todo o trabalho burocrático de 

contagem de tempo a efetuar nos Registos Biográficos dos Professores gostaríamos 

que esta nossa proposta fosse uma boa base de trabalho para conversação e 

negociação. 

  

 

Lisboa, 28 de setembro de 2018 

 

Com os melhores cumprimentos 

O Presidente da Direcção 

 

___________________________ 

(Filipe do Paulo) 


