
outubro 2018 



2 

Sessões de Esclarecimento DGAE   
outubro 2018 

Artigo 36.º do ECD  
  

O ingresso na carreira dos docentes portadores de habilitação  profissional 

adequada faz-se no escalão correspondente ao tempo de serviço prestado em 

funções docentes e classificado com a menção qualitativa mínima de Bom, 

independentemente do título jurídico da relação de trabalho subordinado, de 

acordo com os critérios gerais de progressão, em termos a definir por portaria 

do membro do Governo responsável pela área da educação. 
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Artigo 133º do ECD  
  

O ingresso na carreira dos docentes oriundos do ensino particular e cooperativo 

efetua-se para o escalão que lhe competiria caso tivessem ingressado nas 

escolas da rede pública, desde que verificados os requisitos de tempo de serviço 

nos termos do presente Estatuto, em termos a definir por portaria do membro 

do Governo responsável pela área da educação. 
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Artigo 1.º Portaria  n.º 119/2018, de 4 de maio 

 

A presente portaria define os termos e a forma como se processa o 

reposicionamento no escalão da carreira docente dos educadores de infância e 

dos professores dos ensinos básico e secundário do pessoal docente com tempo 

de serviço prestado antes do ingresso na referida carreira e a que se refere o n.º 

3 do artigo 36.º e o n.º 1 do artigo 133.º do respetivo estatuto da carreira 

docente (ECD). 
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      Progressão – Artigo 37.º do ECD  
      – (Decreto - Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro) 

Listas de graduação para acesso ao 5.º/7.º escalão  
- (Portaria n.º 29/2018, de 23 de janeiro) 

      Reposicionamento – Artigo 36.º do ECD  
      - (Portaria  n.º 119/2018, de 4 de maio) 

Avaliação do Desempenho Docente 
 – (Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro) 
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A carreira docente desenvolve-se do 1.º ao 10.º escalão, tendo os módulos de 

tempo de serviço a seguinte duração: 

ESCALÕES 1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 10.º 

ÍNDICES 167 188 205 218 235 245 272 299 340 370 

PERMANÊNCIA NO 

ESCALÃO 
4 anos 4 anos 4 anos 4 anos 2 anos 4 anos 4 anos 4 anos 4 anos - 

TEMPO DE SERVIÇO 

EM DIAS 
0–1460 1461–2920 2921–4380 4381–5840 5841–6570 6571–8030 8031–9490 9491–10950 10951–12410 12411 
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A progressão na carreira docente consiste na alteração do índice remuneratório 

através da mudança de escalão e depende da verificação cumulativa dos requisitos 

previstos no art.º 37 do ECD. 
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- Permanência de um período mínimo de serviço docente efetivo no escalão 
imediatamente anterior; 
 
- Atribuição, na última avaliação do desempenho, de menção qualitativa 
não inferior a Bom; 
 
- Frequência, com aproveitamento, de formação contínua ou de cursos de 
formação especializada, durante, pelo menos, metade do ciclo avaliativo, 
que correspondam a um total não inferior a: 
 

          - 25 horas, no 5.º escalão; 
          - 50 horas, nos restantes escalões.  
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Outros requisitos exigidos para a progressão aos 3.º, 5.º e 7.º 
escalões: 

 
 

 Observação de aulas, no caso da progressão aos 3.º e 5.º 
escalões; 

 
 Obtenção de vaga, no caso da progressão aos 5.º e 7.º escalões. 
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(Portaria n.º 29/2018, de 23 de janeiro) 

Encontram-se publicitadas as listas definitivas de acesso aos 5.º e 7.º 
escalões, na página da Internet da DGAE. 
 

 
Os docentes que não tenham obtido vaga: 

• Integram a lista seguinte, beneficiando da adição do fator de   
compensação de 365 dias ao tempo de serviço (n.º4, artigo 4.º da 
Portaria n.º 29/2018); 
• Não podem ser avaliados novamente no escalão.  

 

 
Os docentes que reúnam os requisitos cumulativos no decorrer do ano de 
2018 integrarão as listas de 2019, juntamente com os docentes que não 
obtiveram vaga em 2018. 
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(Portaria n.º 29/2018, de 23 de janeiro) 

 
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 48.º do ECD, a menção de 
Excelente ou de Muito Bom nos 4.º e 6.º escalões permite a progressão ao 
escalão seguinte, sem observação do requisito relativo à existência de 
vagas. 
 
A este efeito não acrescem os previstos nas alíneas a) e b) da mesma 
disposição legal.  
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Docentes que ingressaram na 
carreira em 2018  

Docentes que ingressaram na 
carreira entre 2011 e 2017 

Tempo de serviço prestado antes do ingresso  
(antes e após profissionalização) 

 
São deduzidos os seguintes períodos: 

 
30.08.2005 a 31.12.2007 – 854 dias 

e  
01.01.2011 a 31.12.2017 – 2555 dias 

 

Portaria n.º 119/2018, de 4 de maio 
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Para além do tempo de serviço, há que considerar ainda os 
seguintes requisitos: 
 

• 12,5 horas de formação por cada ano:  

       50h em escalões de 4 anos; 25h no 5.º escalão; 

 
• Aulas observadas do 2.º para o 3.º e do 4.º para o 5.º escalão; 

(Requerimento nos termos do artigo 5.º da Portaria n.º 119/2018) 

 
• Vaga – para os 5.º e 7.º escalões (supranumerárias em 2018). 
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Reposicionamento provisório  
 
 
Quando um docente tem tempo de serviço que lhe permita aceder a um 
escalão, mas não cumpre com um ou mais dos restantes requisitos:                

 
 
 
 

 É reposicionado provisoriamente no escalão correspondente aos 
requisitos cumpridos, até reunir os requisitos em falta (horas de 
formação/observação de aulas/vaga) 
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Reposicionamento provisório  
 
 
 
Quando ocorre um reposicionamento provisório para o cumprimento de 
requisitos é o índice de vencimento do escalão transitório que retroage a  
01.01.2018 ou 01.09.2018. 
 
 
 
Após o cumprimento dos requisitos, retoma-se o reposicionamento 
(definitivo/provisório), o direito à remuneração no novo escalão é devido a 
partir do 1.º dia do mês seguinte. 
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O docente pode: 
 
• Recuperar a observação de aulas realizadas em modelos de ADD 

anteriores ao Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro; 
 
• Mobilizar a formação contínua realizada antes e após o ingresso na 

carreira: 
• até 31 de dezembro de 2017 (docentes que ingressaram 

entre 2011 e 2017);  
• até 31 de agosto de 2018 (docentes que ingressaram em 

2018); 
 

• Usufruir, quando aplicável, do exposto na Circular n.º B18002577F, de 9 
de fevereiro de 2018. 
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O docente não pode: 
 
 

Mobilizar as aulas observadas no âmbito da realização do período 
probatório, nos termos do DR n.º 26/2012. 
 
 
 
 
Mobilizar o tempo de serviço prestado entre os seguintes períodos: 

 
30.08.2005 a 31.12.2007 

e  
01.01.2011 a 31.12.2017  
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1.º 

escalão 

2.º  

escalão 

3.º  

escalão 

4.º  

escalão 

5.º  

escalão 

6.º  

escalão 

7.º  

escalão 

8.º  

escalão 

9.º  

escalão 

10.º 

escalão 

0-1460 

dias 

1461-2920 

dias 

2921-4380 

dias 

4381-5840 

dias 

5841-6570 

dias 

6571-8030 

dias 

8031-9490 

dias 

9491-10950 

dias 

10951-12410 

dias 

12411  

dias 

50 h 

Formação 

100 h 

Formação 

Obs. aulas 

150 h 

Formação 

200 h 

Formação 

Obs. aulas 

Vaga 

225 h 

Formação 

275 h 

Formação 

 

Vaga 

325 h 

Formação 

375 h 

Formação 

425 h 

Formação 

Quadro resumo - requisitos 

Não podem ser contabilizados: 
 

 854 dias de tempo de serviço prestado no período entre 30.08.2005 e 31.12.2007 

e  
2555 dias de tempo de serviço prestado no período entre 01.01.2011 e 31.12.2017  
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Ingresso na 
Carreira 

Efeitos remuneratórios do reposicionamento 
provisório/final  

2011-2017 

1 de janeiro de 2018, caso já tenham concluído o 
Período Probatório ou dispensado do mesmo. 
 
1 de setembro de 2018, caso tenham concluído o 
Período Probatório até 31 de agosto de 2018. 

 
2018 

 

1 de setembro de 2018, caso tenham dispensado do 
Período Probatório. 

O tempo de serviço prestado a partir de 01.01.2018 ou 
01.09.2018 será contabilizado para efeitos de progressão. 
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Exemplo 1 

Docente com 13 anos (4745 dias) de tempo de serviço antes do 
ingresso, 2 aulas observadas e 100h de formação:  

Corresponderia, pelo tempo de serviço, ao reposicionamento no 2.º 
ano do 4.º escalão. 

Contudo, será provisoriamente reposicionado no 3.º escalão, até 
reunir o requisito das 150 horas de formação exigidas. 

O docente vence transitoriamente pelo 3.º escalão, retroagindo a 1 
de janeiro de 2018 ou a 1 de setembro de 2018, consoante o caso. 

Após o reposicionamento definitivo, o direito à remuneração no 
novo escalão (4.º) é devido a partir do primeiro dia do mês 
seguinte. 
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Exemplo 2 
Docente com 24 anos (8760 dias) de tempo de serviço antes do ingresso: 

 
Corresponderia, pelo tempo de serviço, ao reposicionamento no 7.º escalão. 

 
 

Após a verificação do cumprimento de 4 aulas observadas e das horas de 
formação, o docente tem de obter vaga para o 5.º escalão. 

Integrar a lista de 2018 
sem utilizar o tempo a 
mais de que dispõe.  
 
mobiliza 5840 dias = 

1460 dias/escalão 

 

O docente pode optar por: 

Mobilizar parte ou a totalidade 
do tempo a mais, desde que em 
múltiplos de 365. 
 

5840 dias + 365  
ou  

5840 dias + 365 + 365 + (…) 
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Exemplo 3 

Docente com 7 anos (2555 dias) de tempo de serviço antes do 
ingresso, grau de mestre em Ciências da Educação, 2 aulas 
observadas e 125h de formação:   

Grau académico obtido antes do 
ingresso na carreira não releva 

para efeitos de redução do  
art.º 54.º do ECD 

É reposicionado definitivamente no 
ano 4 do 2.º escalão 

Grau académico obtido após o ingresso na 
carreira  

É reposicionado definitivamente no 
ano 4 do 2.º escalão 

Requer a efetivação da redução do 
tempo de serviço legalmente exigido 
para a progressão (art.º10.º da Portaria n.º 

344/2008, 30 de abril) 

Progride ao 3.º escalão após o 
cumprimento integral dos requisitos 

previstos no art.º 37.º do ECD 
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• Notas Informativas: 
 

    - 6 de junho de 2018 
- 20 de setembro de 2018 

 
• Perguntas frequentes 

 
 

• Email:    dsgrhf@dgae.mec.pt  
 
 

              Muito obrigado 
 

 

mailto:dsgrhf@dgae.mec.pt

