
OS CONTRATOS DOS DOCENTES AO ABRIGO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NÃO SÃO A 

TEMPO PARCIAL! 

Os docentes são contratados o abrigo de um contrato de trabalho resolutivo certo/incerto e não ao 

abrigo de um contrato a tempo parcial uma vez que, a noção de trabalho a tempo parcial surge 

regulamentada nos artigos 150º a 157º da Lei nº 7/2009 (Código do Trabalho) e, de modo algum, aos 

contratos dos docentes com horário incompleto pode ser aplicada a noção de trabalho a tempo parcial, 

dado que o artigo 150º do Código do Trabalho  prevê que 

 “ n. 3 – O trabalho a tempo parcial pode ser prestado apenas em alguns dias 
por semana, por mês ou por ano, devendo o número de dias de trabalho ser 
estabelecido por acordo”, 

ora o serviço distribuído ao docente não resulta de um acordo entre este a direção da escola, 

nem está registado na totalidade no horário do mesmo.  

Mais refere, o artigo 153º do Código do Trabalho que transcrevo na íntegra: 

1 – O contrato de trabalho a tempo parcial está sujeito a forma escrita e deve 
conter: 

a) Identificação, assinaturas e domicílio ou sede das partes; 

b) Indicação do período normal de trabalho diário e semanal, com referência 
comparativa a trabalho a tempo completo. 

2 – Na falta da indicação referida na alínea b) do número anterior, presume-se 
que o contrato é celebrado a tempo completo. 

3 – Quando não tenha sido observada a forma escrita, considera-se o 
contrato celebrado a tempo completo. 

Assim, podemos afirmar que, mesmo entendendo aplicar-se as disposições do código do 

trabalho aos contratos a termo resolutivo dos docentes contratados para horários incompletos, não 

se verifica a condição expressa no n. 3 do artigo 150 nem a alínea b do ponto 1 do artigo 153º do 

Código do Trabalho, o que reverte para que seja aplicado o ponto 2 do mesmo artigo.  

O contrato dos docentes da função pública não é a tempo parcial, cumpre antes as 

especificidades do Estatuto da Carreira Docente, que determina que os contratos são de 

exclusividade, ao abrigo do artigo 111.º do ECD (Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de Janeiro). 

Isto significa que todos os docentes dos quadro, bem como os docentes contratados, quer ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 20/2006, de 31 de Janeiro, quer ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

35/2007, de 15 de Fevereiro precisam de autorização expressa do Ministério da Educação para 

acumular funções, ou seja, exercer outra atividade profissional cumulativamente. Como pode 

a Segurança Social afirmar que um contrato de exclusividade pode ser a tempo parcial? É 

contraditório.  

A profissão docente assume especificidades únicas, que não podem ser subvalorizadas, 

nomeadamente em termos de horário de trabalho: o seu tempo de trabalho está dividido em 



Componente Letiva (CL) e Componente Não Letiva (CNL), de acordo com o art. 76º do Estatuto 

da Carreira Docente. 

Como se verifica, a CNL, destinada a preparação de aulas, reuniões, formação e trabalho da 

componente individual, não é registada no horário de trabalho do docente, nem consta sequer 

do contrato de trabalho. Não sendo a CNL marcada no horário, esta pode ser realizada em 

qualquer dia ou hora dos 5 dias da semana de trabalho. Nesta CNL, o docente é por vezes 

convocado, a título de exemplo, para reuniões, visitas de estudo, entre outras. Ou seja, o 

docente, quer tenha horário completo ou incompleto, poderá ser convocado para o serviço em 

horas não marcadas no seu horário semanal. Ora isto, não se assemelha em nada ao contrato 

de trabalho a tempo parcial. Mais, não tendo um horário fixo e definido, torna-se difícil, ou 

mesmo impossível conciliar qualquer outro horário. O artigo 76º do Estatuto da Carreira 

Docente menciona que: 

“2 — O horário semanal dos docentes integra uma componente letiva e uma componente não 

letiva e desenvolve-se em cinco dias de trabalho.” 

Ora, se se desenvolve em cinco dias de trabalho, como pode alegar a Segurança Social que 

estes docentes trabalham apenas 15 dias num mês de 30 dias? 

É de salientar que, os docentes quando celebram um contrato, com exceção do primeiro, não 

podem denunciar fora do período experimental, como qualquer outro trabalhador. Ou seja, se 

aceitam um horário incompleto, e não sendo o primeiro contrato celebrado nesse ano letivo, 

não podem denunciá-lo, mesmo que surja um completo no mesmo agrupamento, concelho, 

distrito ou a nível nacional, e nem mesmo pagando a compensação devida, contrariando a Lei 

do Trabalho, no artigo 156ª, que determina que o empregador tem o dever de facilitar 

passagem do trabalhador a tempo parcial para tempo completo. Por outras palavras, os 

docentes, findo o período experimental de 15 dias ou um mês estão impedidos de denunciar o 

contrato e iniciar outro com o Ministério da Educação, mesmo que signifique aumentar a carga 

letiva. Simplesmente está-lhes vedado, através de legislação específica, o acesso a um melhor 

trabalho, quer em termos de carga horária, quer em termos de vencimento, devido à 

especificidade da profissão. 

Acrescenta-se que todos os docentes são obrigados a concorrer, em sede de Concurso 

Nacional, a horários completos, não lhes sendo permitido concorrer apenas a incompletos, o 

que é contrário à Lei Geral do Trabalho nos artigos 150º a 157º da Lei nº 7/2009, que 

regulamenta o trabalho a tempo parcial. Isto significa que nenhum docente pode optar por 



concorrer apenas a um horário incompleto para conciliar com outra atividade profissional, pois 

o Ministério obriga-o a ser candidato a um horário completo, impreterivelmente. 

Em síntese, estes docentes são obrigados a concorrer a horários completos e depois podem 

ser colocados num completo ou incompleto, o que significa que estão impedidos de trabalhar 

na docência em acumulação com outra atividade profissional, por não terem liberdade de 

escolher lecionar apenas num horário incompleto.  

Assinam um contrato de exclusividade como Ministério da Educação, não tendo liberdade de 

acumular com um trabalho a tempo parcial, sem autorização hierárquica da tutela. Se tiverem, 

porventura, autorização para acumular com outra atividade profissional, sabem que a 

qualquer hora de cada dia da semana terão reuniões da Componente não Letiva e se faltarem 

terão falta injustificada, não podendo alegar que nesse horário tinham outro emprego, porque 

não são trabalhadores a tempo parcial.  

Se tiverem o azar de ser colocados num horário incompleto, mesmo que no mês seguinte surja 

um horário completo a concurso estão impedidos de ocupar essa vaga, uma vez que a 

denúncia do contrato fora do período experimental implica uma penalização de não poderem 

ser mais contratados pelo Ministério da Educação nesse ano letivo.  

A plataforma acusa o Governo de querer o melhor dos dois mundos, exigindo a estes docentes 

os deveres de um trabalhador a tempo completo, com contrato de exclusividade, mas 

retribuindo com os direitos de um trabalhador a tempo parcial, que vê o seu tempo 

contabilizado na Segurança Social reduzido, com consequências gravíssimas em termos de 

acesso a prestações sociais e aposentação. Exemplificando, estes docentes podem lecionar 

durante 20 anos e terem apenas 5 anos de trabalho declarados na Segurança Social, mesmo 

descontando um valor superior ao de um trabalhador com salário mínimo nacional. Em causa 

está que o acesso digno a prestações sociais e aposentação ser-lhes-á negado, por não 

cumprirem o prazo de garantia. 

 


