
 

 

NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

Impacto da decisão da AR de devolução dos 9 anos 4 meses e 2 

dias do tempo da carreira dos professores 

 

A decisão da AR de contabilização retroativa do tempo de serviço dos professores de 

9 anos, 4 meses e 2 dias tem um impacto na despesa permanente de 800 ME por ano 

em ano cruzeiro (considerando o impacto em todas as carreiras similares). Porém, o 

impacto financeiro desta decisão começará a sentir-se já de forma acentuada em 2020. 

 

Qual o custo em 2019 e 2020 da antecipação dos 2A9M18D? 

A recuperação de 2A9M2D corresponde a um aumento anual de despesa de 240ME por 

ano em ano cruzeiro. A redação dos Decretos-Leis aprovados pelo Governo (DL 

36/2019, de 15.3, e Decreto-Lei que mitiga os efeitos do congelamento ocorrido entre 

2011 e 2017 nas carreiras, cargos ou categorias em que a progressão depende do 

decurso de determinado período de prestação de serviço, remetido para promulgação 

a S. E. o Presidente da República) previa uma recuperação gradual deste tempo, com 

um impacto nas contas públicas de 40ME em 2019 e 100ME em 2020. 

A antecipação da contabilização deste tempo para 1 de janeiro de 2019 tem assim um 

impacto financeiro adicional de 200 ME em 2019 e de 140 ME em 2020.  

 

Qual o custo global em 2020 do descongelamento de carreiras e da recuperação de 

9A4M2D? 

Em 2020, o aumento de despesa com progressões para todos os trabalhadores das 

Administrações Públicas poderá atingir os 1009 ME.  

• Deste total, 428 ME correspondem ao efeito do descongelamento faseado das 

carreiras nos termos da Lei do Orçamento do Estado 2018. 
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• A este total acrescem 581 ME associados à decisão da AR, sendo que 440ME1 

correspondem à recuperação dos 2A9M18D e 141 ME associados à recuperação 

de um quarto2 do restante tempo.  

 

Despesas com pessoal resultante da progressão nas 
carreiras (progressões) 

Aumento anual das despesas com 
progressões face ao ano anterior 

2019 2020 

DESCONGELAMENTO: Despesa com progressões e 
promoções decorrente do OE2018 

500 ME 428ME 

RECUPERAÇÃO TEMPO SERVIÇO: Impacto da devolução dos 
9A4M2D votado a 2/maio/2019  

40ME 581ME 

TOTAL DE AUMENTO ANUAL DA DESPESA  540ME 1.009ME 

 

Estes impactos não esgotam a pressão existente sobre as despesas com o pessoal, 

nomeadamente através de contratações e eventuais valorizações da tabela salarial. 
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1 A recuperação de 2A9M2D corresponde a um aumento anual de despesa de 240ME em ano 
cruzeiro. Em 2020, e de acordo com o texto votado, teriam de ser pagos 240ME referente a 
2020 e 200ME referentes a 2019 (porque 40ME serão acomodados pelo OE2019). 
2 O texto aprovado na Comissão de Educação e Ciência no dia 2 de maio não faz qualquer 
referência ao calendário de pagamento. Por forma a estimar o impacto desta medida em 2020, 
assumiu-se o pressuposto de que esta recuperação seria feita ao longo de 4 anos. 
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