
Ordem de Trabalhos da Reunião realizada com o ME, dia 2 de 

Fevereiro de 2021, às 16:30h: 

1. Alteração ao Despacho n.º 7424/2018, de 6 de agosto de 2018, que prevê o 
reconhecimento da profissionalização em serviço mediante a conclusão do 
curso ministrado pela Universidade Aberta ou outra instituição de ensino 
superior (Anexo 1); 

2. Alteração ao Despacho n.º 779/2019, de 18 de janeiro, que define as 
prioridades de formação contínua dos docentes, bem como a formação que se 
considerada abrangida na dimensão científica e pedagógica (Anexo 2); 

3. Normas que estabelecem medidas excecionais e temporárias na área da 
educação, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 (Anexo 3). 

 

 

Junto inserimos as propostas do Ministério de acordo com a Ordem de 

Trabalhos e no final de cada Despacho, as propostas do SIPPEB.  

 

 

Alteração do Despacho nº 7424/2018, de 6 de Agosto 

Profissionalização em serviço para os docentes dos  2º  e 3º ciclos e do 

ensino secundário 

 

Despacho Sumário: Alteração ao Despacho n.º 7424/2018, de 6 de agosto de 2018, que 

prevê o reconhecimento da profissionalização em serviço mediante a conclusão do 

curso ministrado pela Universidade Aberta ou outra instituição de ensino superior  

(Preâmbulo)  

Foram ouvidos  

 

Assim, para efeitos do disposto o Decreto-Lei n.º 287/88, de 19 de agosto, na sua 

redação atual, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 15/2018, 

de 7 de março, na sua redação atual, e do n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 16/2018, 

de 7 de março, e no uso dos poderes delegados pelo Despacho n.º 10452-B/2020, de 27 

de outubro, determino o seguinte:  

1 - Os n.os 1, 2, 3 e 4 do Despacho n.º 7424/2018, de 6 de agosto de 2018, passam a ter 

a seguinte redação: 



 “1 — O reconhecimento da profissionalização em serviço, mediante a conclusão, com 

aproveitamento, do curso de profissionalização em serviço ministrado pela 

Universidade Aberta ou outra instituição de ensino superior, até ao final dos anos 

escolares de 2018/2019 a 2020/2021.  

 

2 — [...]  

 

a) [...]  

b) Possuam seis anos completos de serviço docente efetivo até ao final dos anos 

escolares de 2018/2019, 2019/2020 ou de 2020/2021, respetivamente, estando assim, 

nos termos do artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 287/88, de 19 de agosto, na sua redação 

atual, dispensados do segundo ano da profissionalização;  

 

c) Tenham concluído o curso de profissionalização em serviço, ao abrigo do presente 

despacho, até ao final dos anos escolares de 2018/2019 a 2020/2021.  

3 ― [...]  

 

a) [...]  

 

b) Possuam pelo menos seis anos completos de serviço docente efetivo até ao final dos 

anos escolares de 2018/2019 a 2020/2021, estando, assim, nos termos do artigo 43.º do 

Decreto-Lei n.º 287/88, de 19 de agosto, na sua redação atual, dispensados do segundo 

ano da profissionalização;  

 

c) Tenham concluído o curso de profissionalização em serviço ao abrigo do presente 

despacho até ao final dos anos escolares de 2018/2019 a 2020/2021. 

 4 ― [...]  

 

a) [...]  

 

b) Possuam pelo menos seis anos completos de serviço docente efetivo até ao final dos 

anos escolares de 2018/2019 a 2020/2021, estando, assim, nos termos do artigo 43.º do 

Decreto-Lei n.º 287/88, de 19 de agosto, na sua redação atual, dispensados do segundo 

ano da profissionalização;  



c) Tenham concluído o curso de profissionalização em serviço ao abrigo do presente 

despacho até ao final dos anos escolares de 2018/2019 a 2020/2021”.  

2 - O disposto no n.º 1 do presente despacho aplica-se unicamente aos docentes 

matriculados e inscritos nos cursos de profissionalização em serviço ministrados pela 

Universidade Aberta nos anos escolares de 2019/2020 e de 2020/2021. “ 

Proposta do SIPPEB: 

1. Concordamos com a proposta do ME, não obstante se deva ter em conta os períodos 

mais graves da pandemia em que não terá sido, nem é possível quase pensar em 

executar trabalho para a profissionalização, a não ser a preparação das lições para os 

alunos, a sua ministração e a preservação da saúde dos professores e familiares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Despacho 

Sumário: Segunda alteração ao Despacho n.º 779/2019, de 18 de janeiro, que define as 

prioridades de formação contínua dos docentes, bem como a formação que se 

considerada abrangida na dimensão científica e pedagógica 

 (Preâmbulo) 

 Foram ouvidos  

Assim, no desenvolvimento e ao abrigo do disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 

22/2014, de 11 de fevereiro, na sua redação atual, e no uso dos poderes delegados pelos 

Despachos n.os 559/2020, de 16 de janeiro, e 10452-B/2020, de 27 de outubro, 

determina-se o seguinte:  

 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente despacho procede à segunda do Despacho n.º 779/2019, de 18 de janeiro, 

alterado pelo Despacho n.º 6851-A/2019, de 31 de julho, que define as prioridades de 

formação contínua dos docentes, bem como a formação que se considerada abrangida 

na dimensão científica e pedagógica.  

 

Artigo 2.º 

Alterações 

O artigo 3.º do Despacho n.º 779/2019, de 18 de janeiro, passa a ter a seguinte redação: 

«Artigo 3.º 

 

1-[...].  

2-[...].  

3-[...].  

4-[...].  

5- As ações de formação realizadas no período compreendido entre 1 de setembro de 

2016 e 31 de julho de 2022, sobre os conteúdos regulados nos n.os 1 e 4 do presente 

artigo, bem como as ações de formação de capacitação digital de professores no âmbito 

da Escola Digital são excecionalmente consideradas como efetuadas na dimensão 

científico-pedagógica de todos os grupos de recrutamento, independentemente do 

disposto no n.º 2.” 

Artigo 3. º 



Entrada em vigor 

O presente despacho entra em vigor e produz efeitos no dia seguinte ao da data da sua 

publicação. 

 

O Secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Miguel Marques da Costa. A 

Secretária de Estado da Educação, Inês Pacheco Ramires Ferreira 

Proposta do SIPPEB: 

 

2. A alteração ao Despacho nº 779/2019, de 18 de janeiro que define as prioridades de 

formação contínua dos docentes, bem como a formação que se considera abrangida na 

dimensão científica e pedagógica. Concordamos com as alterações, contudo uma vez 

que estão também incluídas as ações de formação da capacitação digital de 

professores, no âmbito da Escola Digital e o Plano de Ação para a Educação Digital, que 

deve ir desde o  ano de 2021 a 2027, faz todo o sentido que o prazo desta exceção seja 

alargado para além de 31 de julho de 2022. Ainda no que respeita às alterações deste 

despacho, a data de início destas exceções (1 de setembro de 2016) deve ser excluída 

uma vez que durante o período de congelamento dos escalões, para efeitos de 

progressão na carreira, existem docentes que têm formação a nível de capacitação 

digital, anterior a setembro de 2016 e que nunca a utilizaram para efeitos de progressão 

na carreira. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Artigo x.º 

Carreira docente e funções análogas 

1 - O dever de apresentação na sequência de colocação, contratação ou regresso ao 

serviço, prevista no Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na sua redação atual, 

considera-se cumprido mediante contacto por correio eletrónico com a direção do 

agrupamento de escolas ou escolas não agrupadas de colocação, nos termos a ser 

indicados pelo respetivo dirigente.  

2 - A marcação de férias, para efeitos do disposto no artigo 88.º do Estatuto da Carreira 

dos Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril, na sua redação atual, é ajustada pela 

direção da escola ao calendário escolar, de forma a garantir as necessidades decorrentes 

do calendário de provas e exames.  

3 - O disposto no número anterior não prejudica o direito ao gozo de férias por parte dos 

docentes.  

4 - Os prazos do ciclo avaliativo previsto no Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 

de fevereiro e no Despacho n.º 12567/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 187, de 26 de setembro, são adequados de forma a permitir o cumprimento dos 

requisitos de progressão, sem prejuízo para os docentes, nos termos a definir por 

despacho do membro do Governo responsável pela área da educação.  

5 - Até ao final de 2021, para efeitos do concurso de contratação de escola previsto no 

Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na sua redação atual, as necessidades 

temporárias de serviço docente e de formação em áreas técnicas específicas podem ser 

asseguradas pelos agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas, mediante 

contratos de trabalho a termo resolutivo a celebrar com pessoal docente ou pessoal 

técnico especializado, nas seguintes condições:  

a)As resultantes de uma não colocação na reserva de recrutamento, referentes ao mesmo 

horário;  



b)As resultantes de uma não aceitação, referentes ao mesmo horário, nas colocações da 

reserva de recrutamento.  

Proposta do SIPPEB: 

3. Em relação à proposta normas Covid-19 (Carreira docente e funções análogas), 

concordamos com o conteúdo, mas entendemos que contudo no ponto 4, deve constar 

que os docentes após todos os requisitos necessários para a mudança de escalão, o 

Conselho Administrativo dos Agrupamentos seja a entidade responsável pelos 

cabimentos e não a Dgeste, que embora tenham efeitos retroativos, tardam em chegar 

aos Agrupamentos.  

 

 

Para além desta recolha de pareceres, por parte do Ministério da Educação, também 

existem outras situações relacionados com o Covid-19 e que carecem de resolução 

urgente, como por exemplo: os docentes de risco serem prioritários na vacinação e de 

seguida todos os outros docentes e o restante pessoal dos estabelecimentos; dotar as 

escolas, os professores e os alunos dos instrumentos necessários para o ensino não 

presencial.  

No regresso às aulas presenciais, toda a comunidade escolar deve fazer testes 

periódicos. 

 

É urgente, outrossim, negociar a aposentação e a pré-reforma, os docentes estão 

exaustos.  

 

Por outro lado, a recuperação integral do tempo de serviço e a eliminação do regime de 

vagas para a progressão aos 5º e 7º escalões e a  luta contra a municipalização da 

Educação, são temas fraturantes para os docentes e respetivos estabelecimentos. 

 

 


