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PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL  

QUE ALTERA O REGIME DOS CONCURSOS PARA SELEÇÃO E 

RECRUTAMENTO DO PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO,  

DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO E DO PESSOAL DOCENTE 

ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL NA RAM, APROVADO 

PELO DLR N.º 25/2013/M, DE 17 DE JULHO, NA REDAÇÃO DADA PELO 

DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.º 7/2014/M, DE 25 DE JULHO 

 

PARECER DO SINDICATO DOS PROFESSORES DA MADEIRA 

 

 

NOTA PRÉVIA 

 

O Sindicato dos Professores da Madeira, não deixando de emitir o seu parecer à proposta 

apresentada pela 6ª Comissão, terá, no entanto, de expressar a sua estranheza quanto à omissão e 

ao desrespeito pela negociação coletiva, obrigatória nesta matéria. 

Reconhecendo que a proposta em apreço é em tudo idêntica à apresentada pelo anterior Governo 

Regional e negociada com os sindicatos, não pode, o SPM, abdicar da negociação obrigatória de 

matérias relativas aos docentes, atendendo a que a proposta anterior caducou com a eleição do 

novo Parlamento Regional e a constituição do novo Governo Regional.   

 

I. APRECIAÇÃO GERAL 

 

O Sindicato dos Professores da Madeira continua a reivindicar a revisão e alteração das normas 

legais relativas aos concursos de colocação de docentes. O Decreto Legislativo Regional n.º 

25/2013/M, de 17 de julho, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 7/2014/M, de 25 de 

julho, agora em revisão, eliminou a figura da renovação de contrato (proposta apresentada e várias 

vezes reiterada pelo SPM) mas não corrigiu algumas das injustiças e perversidades que vinham de 

trás. Não resolveu problemas estruturais como o do continuado abuso no recurso à contratação a 

termo, usado para satisfazer necessidades permanentes das escolas e do sistema educativo.  

O SPM considera que a estabilidade do corpo docente das escolas é fundamental para o seu bom 

funcionamento e também para uma organização pedagógica adequada. 

A estabilidade dos docentes, quer de emprego, quer profissional, é fator que contribui para a 

qualidade da educação e do ensino. 

Pressionada pela luta dos professores e pela Comissão Europeia, que exige o cumprimento da 

Diretiva 1999/70/CE, de 28 de junho, a anterior equipa da SRE desencadeou processos negociais 

sobre legislação de concursos, nomeadamente a revisão do Decreto Legislativo Regional n.º 

25/2013/M, de 17 de julho não tendo, no entanto, resultado na aplicação efetiva da mesma. 
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Acresce ainda a inércia legislativa regional quanto à publicação de normas com vista à 

transposição da Diretiva (que deveria ter acontecido até 2001), facto que acarretou sérios 

prejuízos, quer profissionais quer financeiros, aos docentes que, entretanto, ficaram 

desempregados.  

O SPM considera que a proposta em apreço deveria consagrar um regime de vinculação, por via 

do ingresso nos quadros e, consequentemente, na carreira, nos termos do que acontece no setor 

privado, ou seja, por norma, após 3 anos de serviço. Só desta forma será devidamente aplicada a 

Diretiva 1999/70/CE, de 28 de junho, no que diz respeito ao objetivo de evitar os abusos no 

recurso à contratação e relações laborais a termo. Ademais, importa ver também da aplicação do 

princípio da não discriminação do trabalho sujeito a contrato a termo, também ali definido como 

objetivo, algo que está longe de ter resposta na presente iniciativa legislativa. 

Alertamos ainda para a necessidade de se corrigir a grave injustiça criada pela administração 

educativa, aquando da colocação dos docentes opositores ao concurso de contratação inicial que, 

devido ao escandaloso atraso nas colocações para ano escolar 2014/2015, viram os seus contratos 

celebrados com data posterior ao último dia fixado para a abertura do ano letivo - 22 de setembro 

de 2014), facto este não imputável aos docentes. Esta realidade irá penalizar, grave e 

irreversivelmente, os docentes da contratação inicial que já possuem os requisitos previstos no 

artigo 42º do Decreto Legislativo Regional n.º 7/2014/M, de 25 de julho, agora em apreço.  

Não sendo matéria versada no Decreto Legislativo Regional n.º 7/2014/M, de 25 de julho, o SPM 

não deixa de reivindicar, a propósito da aplicação da Diretiva 1999/70/CE, de 28 de junho, a 

necessidade de, com caráter de urgência, proceder ao desencadeamento de processos negociais 

relativos a outros grupos de docentes, sem grupo de recrutamento atualmente definido. 

 O SPM continuará a reivindicar propostas que procurem dar corpo aos princípios por si 

defendidos, designadamente: universalidade do concurso no que respeita à apresentação de 

candidatos devidamente habilitados; periodicidade anual para todas as modalidades concursais; 

prioridade, no concurso, dos docentes que tenham prestado serviço docente em estabelecimentos 

públicos; integração nos quadros dos docentes após 3 anos de serviço. 

 

II. APRECIAÇÃO NA ESPECIALIDADE 

 
Art.º 9º - Prioridade na ordenação dos candidatos 

Ponto 6 – O SPM discorda da existência do Quadro de Vinculação da Região Autónoma da 

Madeira, pelas razões abaixo aduzidas, pelo que propõe a substituição do mesmo por quadro de 

zona pedagógica. 

 

Art.º 22º - Dotação das vagas 

O SPM discorda, em absoluto, da existência do Quadro de Vinculação da RAM, 

pelo que propõe a sua eliminação. O Estatuto da Carreira Docente da RAM apenas estabelece dois 

tipos de quadro: Quadro de Escola e Quadro de Zona Pedagógica, pelo que a sua existência 

coloca-nos dúvidas quanto à legalidade do mesmo. 

A dotação de vagas das escolas e das zonas pedagógicas não pode ser aleatória, nem depender de 

decisões que decorrem de fatores alheios ao interesse pedagógico. Como tal, o SPM reafirma a 

necessidade de serem fixados critérios, pelo que propõe: 
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a) Educação Pré-Escolar: 

 1 Docente até 19 crianças; 

 1 Docente por cada 10 crianças em grupos homogéneos de crianças com 3 anos; 

 1 Docente por cada 10 crianças em grupos heterogéneos que incluam crianças com 

necessidades educativas especiais. 

 

b) 1º Ciclo do Ensino Básico: 

 Fixação em 19 como número máximo de alunos por turma; 

 Nas turmas que incluam alunos com necessidades educativas especiais, o número máximo 

de alunos/turma deverá ser de 15, não podendo as turmas incluir mais de 2 alunos nessas 

condições; 

 As turmas não podem incluir alunos de mais de dois anos de escolaridade. 
 

c) 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário: 

 O número de alunos por turma não deve ultrapassar, em caso algum, os 25; 

 A cada professor não podem ser atribuídos horários com mais de 5 turmas nem mais de 3 

níveis/disciplinas diferentes; 

 Nos casos em que as turmas incluam alunos com necessidades educativas especiais, 

devem manter-se os limites máximos legais de dois alunos com n.e.e. e de 20 

alunos/turma. 
 

d) Educação Especial: 

 1 Docente por cada 80 alunos de escola; 

 No caso de se encontrarem matriculados alunos com n.e.e. de alta intensidade e baixa 

incidência, deverá ser reforçado o número de docentes colocados. 

 

Para além do que acima é proposto, o recurso a docentes contratados por períodos que excedam 

três anos consecutivos deve dar origem à abertura de vaga de quadro, por se tratar de uma 

necessidade comprovadamente permanente.  
 
 

Art.º 35º - Contratação inicial 

O SPM congratula-se pela adoção de uma prioridade única para o concurso de contratação inicial, 

posição já anteriormente assumida e reiterada nos processos negociais anteriores. 

 

 

Art.º 42º - Do contrato 

Ponto 1 – Para além do aqui referido em matéria de vigência dos contratos, o SPM defende que 

os que se destinem a substituição de docentes, que se prolonguem até 31 de maio, deverão 

estender-se até final do ano escolar, sendo assim garantida a participação do docente no processo 

de avaliação dos alunos e respeitado o seu direito a férias. Tratando-se, ainda, de contrato 

destinado à substituição temporária de docente, se este regressar durante os trabalhos de avaliação 

ou nos 30 dias imediatamente anteriores ao seu início, propõe-se que o contrato se mantenha em 

vigor até à conclusão desses trabalhos. 
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Ponto 2 – A definição deste limite - 5 anos - não se encontra em linha com a lei geral, nem 

responde satisfatoriamente às exigências da Diretiva 1999/70/CE, de 28 de junho. O SPM volta a 

defender que o limite a partir do qual se torna imperativa a vinculação de docentes deve ser de três 

anos de serviço. Discorda, ainda, da referência a contratos sucessivos em horário anual e completo 

e no mesmo grupo de recrutamento, tendo em conta as normas do diploma dos concursos que 

preveem a possibilidade de os docentes, com habilitação profissional para mais do que um grupo 

de recrutamento, poderem ser opositores a esses mesmos grupos.    

 

Ponto 8 – Proposta de alteração “…vigora até ao final do ano escolar”. 

 

Ponto 10 – Proposta de alteração “…vigora até ao 3º dia útil após apresentação do docente 

substituído. Caso a apresentação tenha lugar após 31 de maio, o contrato prolongar-se-á até 

ao final do ano escolar”. 

 

Ponto 12 – O SPM reitera a posição expressa no artigo 22º quanto à natureza dos quadros. Por 

último, o SPM reafirma a necessidade de ressarcimento dos prejuízos sofridos pelos docentes que, 

desde a entrada em vigor da Diretiva, não beneficiaram da sua aplicação tempestiva pelo Estado 

Português.    

 

 

Artigo 3º - Disposições transitórias 

O SPM considera que, para efeitos de ingresso na carreira, se devem aplicar todas as normas 

previstas no artigo 39º do ECD da RAM. Os docentes que obtiverem vaga no concurso externo 

passarão à categoria de docentes de carreira sendo-lhes contabilizado para esse efeito todo o 

tempo de serviço prestado. 

 

Funchal, 18 de maio de 2015 

 

A Direção do SPM 
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