Matosinhos, 13 de dezembro de 2021

Assunto: Petição n.º 321/XIV/3.ª - Pedido de informação

Exmo. Senhor Presidente da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto
Deputado Firmino Marques.

Nos termos do Of. n.º 201/8ª – CECJD/2021, remetido por V. Exa, a ANVPC Associação Nacional dos Professores Contratados vem, por este meio, pronunciar-se
favoravelmente sobre o conteúdo da Petição n.º 321/XIV/3.ª da iniciativa de SIPE - Sindicato
Independente de Professores e Educadores - “Tempo de serviço igual, situação igual e escalão
igual”, fundamentada na exposição de motivos e pelas seguintes considerações:
1. A ANVPC – Associação Nacional dos Professores Contratados sempre tem pautado a sua
atuação pela defesa do princípio da igualdade e de não discriminação entre professores e
de que são exemplos:
a. A discriminação no âmbito do maior número de horas letivas a que estão sujeitos os
professores contratados, face aos professores do quadro, dado que professores com
igual idade e igual tempo de serviço tenham desiguais componentes letivas;
b. A discriminação no âmbito da avaliação de desempenho, dado que numa escala
avaliativa de Insuficiente a Excelente, o professor contratado está impossibilitado
de aceder à menção de excelente;
c. A discriminação de que são alvo os professores que já detinham longas carreiras
contributivas para a CGA e que devido à interrupção, nalguns casos por períodos
inferiores a 30 dias, foram retirados da CGA e integrados na SS, o que tem vindo a
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originar que professores com igual idade e igual tempo de serviço possam ter um
desigual regime de faltas e doenças e assistência na saúde, o que configura uma
grave violação de normativos constitucionais.
2. Pelo exposto, a ANVPC, manifesta a sua concordância com o requerido pelo peticionário,
salvaguardado o não prejuízo dos professores entretanto reposicionados ao abrigo da
portaria n.º 119/2018 de 4 de maio, de modo a corrigir a discriminação resultante de
desiguais posicionamentos de escalões na carreira docente por professores com igual
tempo de serviço.

A Direção da ANVPC
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