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Moção	aprovada	pelos	associados	da	APEPCCA		
sobre	CCT	proposto	pela	AEEP	

	
A	Associação	de	Professores	do	Ensino	Particular	e	Cooperativo	com	Contrato	de	Associação	
(APEPCCA),	 reunida	 em	 assembleia	 geral,	 em	 Braga,	 no	 dia	 29	 de	 junho	 de	 2013	 aprovou,	por	
unanimidade,	a	seguinte	tomada	de	posição	relativamente	à	proposta	do	Contrato	Coletivo	de	
Trabalho	apresentada	pela	AEEP:	

“Os	 associados	 da	 APEPCCA	 vêm,	 por	 este	 meio,	 manifestar	 profunda	 preocupação	
relativamente	 à	denúncia	do	 atual	CCT	pela	AEEP	 (Associação	 de	 Estabelecimentos	 de	 Ensino	
Particular	e	Cooperativo),	bem	como	a	proposta	global	que	esta	entidade	apresentou	em	13	de	maio	
de	 2013,	 com	 alterações	 profundamente	 negativas,	 quer	 para	 os	 docentes	 das	 escolas	 com	
contrato	de	associação,	quer	para	a	qualidade	de	ensino	destas	organizações	educativas.	

A	 escola	 portuguesa	 vive	 momentos	 de	 grandes	 constrangimentos	 fruto,	 quer	 das	 reduções	 de	
financiamento	 geral,	 quer	 da	 redução	 do	 número	 de	 alunos	 e	 excesso	 de	 oferta	 e	 dimensão	 dos	
estabelecimentos	de	ensino	existentes.	

As	 escolas	 particulares	 e	 cooperativas	 com	 contrato	 de	 associação,	 que	 se	 afirmaram	 pela	
qualidade	e	diferenciação	dos	 seus	projetos	educativos	e	por	uma	 forte	 implementação	em	
comunidades,	muitas	vezes	esquecidas	e	relegadas	para	um	plano	periférico	e	secundário,	vieram	
trazer	 uma	 mais	 valia	 relativamente	 ao	 que	 o	 próprio	 Estado	 era	 capaz	 de	 oferecer	 a	 essas	
comunidades.		

Grande	 parte	 da	 qualidade	 reconhecida	 às	 Escolas	 com	 Contrato	 de	 Associação	 resulta	 de	 um	
elevado	 investimento	 na	 qualificação	 e	 manutenção	 de	 um	 corpo	 docente	 estável	 que	
possibilita	a	implementação	de	projetos	educativos	de	excelência.	

As	 alterações	 propostas	 vão	 seguramente	 alterar	 as	 condições	 de	 trabalho	 e	 ensino	 dos	 docentes,	
contribuindo	 para	 a	 sua	 precarização,	 e	 afetando	 o	 normal	 funcionamento	 das	 Escolas	 com	
Contrato	de	Associação	e	a	implementação	de	projetos	educativos	de	qualidade.		

Por	 outro	 lado,	a	proposta	avançada	pela	AEEP	de	novo	CCT	 irá	 lançar	no	desemprego	uma	
grande	parte	do	corpo	docente	das	escolas	com	contrato	de	associação,	considerando	o	aumento	
do	horário	de	trabalho	e	as	alterações	propostas	ao	nível	da	componente	letiva	e	não	letiva.	

A	estabilidade	do	ensino	e	do	seu	corpo	docente	 ‐	 tão	 defendida	pela	AEEP	 e	 pelo	movimento	
“SOS	Educação”	junto	do	Ministério	da	Educação	em	2010/11,	aquando	das	alterações	propostas	ao	
Estatuto	 do	 Ensino	 Particular	 e	 Cooperativo	 e	 ao	modelo	 de	 financiamento	 das	 escolas	 com	
Contrato	de	Associação	 ‐	parece	não	 fazer	agora	qualquer	sentido	quando	os	visados	são	os	
Professores,	à	 luz	da	proposta	da	AEEP.	 Este	 contexto	 faz	 prever	 uma	grande	 instabilidade	e	
insegurança	 para	 todo	 o	 corpo	 docente	 destas	 escolas,	 bem	 como	 de	 toda	 a	 comunidade	
educativa.		
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Saliente‐se	 o	 facto	 de,	 em	 2011,	 os	 professores	 terem	 sido	 parte	 ativa	 do	Movimento	 SOS	
Educação	e	 terem	defendido	em	 todas	as	 frentes	as	escolas	 com	 contrato	de	associação,	as	
preocupações	dos	seus	diretores	e	respetivos	projetos	educativos,	face	à	investida	do	governo	
de	 então,	 que	 reduziu	 drasticamente	 o	 financiamento	 destas	 escolas.	 Estranham	 agora	 que,	
surpreendentemente,	 neste	 processo	 não	 tenha	 existido	 a	 mesma	 lealdade	 da	 AEEP	
relativamente	aos	professores,	ao	serem	surpreendidos	com	esta	proposta	sem	qualquer	diálogo	
ou	consulta	prévia.	
	
Parece‐nos	que	a	proposta	do	novo	CCT	da	AEEP	põe	em	causa	a	permanência	dos	professores	
nestas	escolas	que	são	 fundamentalmente	 financiadas	pelo	Estado	 e	 integram	 incontestável	 e	
reconhecidamente	 a	 rede	 nacional	 de	 oferta	 educativa,	 tal	 como	 expressamente	 reconhecem	 os	
diplomas	legais.		

Considerando	 as	 especificidades	 do	 serviço	 público	 prestado	 pelos	 docentes	 nas	 escolas	 com	
contrato	de	associação	e	as	similitudes	com	os	colegas	professores	do	ensino	estatal,	os	associados	
da	APEPCCA	consideram	fundamental	que	o	CCT	seja	o	mais	ajustado	possível	aos	normativos	
do	ensino	estatal,	no	que	concerne	à	definição	da	componente	letiva	e	não	letiva	em	particular	
e	das	condições	de	trabalho	dos	docentes	em	geral.	

Os	 associados	 da	 APEPCCA	 repudiam	 determinantemente	 múltiplas	 propostas	 deste	 CCT	
apresentado	pela	AEEP,	entre	outros,	pelos	seguintes	motivos:		

 Consideramos	inaceitável	o	facto	da	duração	da	componente	letiva	poder	ser	alargada	
até	às	33	horas	letivas	semanais,	podendo	a	hora	letiva	corresponder	a	60	minutos.	A	
diferença	entre	a	referida	componente	letiva	e	horário	de	40	horas	torna	inviável	a	realização	
do	trabalho	a	nível	individual	e	de	prestação	de	trabalho	a	nível	de	estabelecimento,	pondo	
em	causa	a	qualidade	pedagógica	prestada	pelos	docentes	e	pela	escola	aos	alunos.	
	

 Na	definição	da	componente	letiva	deve	ser	cumprido	o	limite	de	1100	minutos	previsto	no	
despacho	normativo	7/2013.	
	

 Na	 generalidade,	 as	 escolas	 com	 contrato	 de	 associação	 sempre	 se	 orientaram,	 quer	 na	
implementação	 dos	 seus	 projetos	 educativos,	 quer	 na	 relação	 com	 os	 diferentes	 agentes	
educativos	 e	 com	 a	 comunidade,	 por	 valores	 fundamentais	 estruturantes	 de	 uma	
sociedade	plural,	 livre,	 solidária	 e	 justa.	 O	 violento	 aumento	 do	 horário	 de	 trabalho	 (e	
outras	alterações	propostas)	colocará	em	causa	este	sentido	de	justiça	e	de	liberdade,	mas	
também	um	outro	direito	fundamental	dos	docentes:	o	direito	à	família.	Com	esta	proposta	
poderá	 ser	 inconciliável	 um	 trabalho	 docente	 de	 qualidade	 com	 uma	 vida	 familiar	
saudável.	
	

 Este	aumento	da	carga	letiva	e	da	duração	dos	tempos	letivos	poderá	ter	como	consequência	
inaceitável	a	conversão	do	contrato	a	tempo	completo	em	contrato	a	tempo	parcial,	o	
que	implicará	um	redução	significativa	dos	postos	de	trabalho	e	a	implementação	de	projetos	
educativos	de	qualidade.	
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 O	 conceito	 de	 adaptabilidade	 do	 artº	 25º	 é	 deveras	 ambíguo	 e	 potencialmente	 lesivo	

para	os	interesses	dos	trabalhadores.	
	

 A	proposta	de	“banco	de	horas”	não	se	ajusta	à	especificidade	do	trabalho	docente.	
	

 É	inconcebível	que	as	tabelas	salariais	possam	ser	reduzidas	em	função	do	nº	de	alunos	do	
estabelecimento	de	ensino.	
	

 A	 redução	 das	 tabelas	 salariais	 proposta	 pela	AEEP	 não	 dignifica,	 de	 modo	 algum,	 o	
trabalho	 docente	 e	 acentua	 diferenças	 discriminatórias	 entre	 docentes	 nas	 escolas	
com	contrato	de	associação	(havendo	diferenças	salariais	entre	igual	trabalho	e	carreira).	

	
Ainda	recentemente	(nota	de	imprensa	de	12/06/13)	a	AEEP	reconhecia	que	"os	docentes	e	não	
docentes	são	o	corpo	dos	nossos	projetos	educativos”,	acrescentando	a	referida	nota	que	“a	qualidade	
destes	 projetos	 depende	 da	 competência,	 motivação	 e	 entusiasmo	 de	 todos	 os	 colaboradores."	
Sublinhamos	a	contradição	evidente	entre	o	plano	das	intenções	do	referido	comunicado	e	o	
plano	 da	 ação	 apresentado	 no	 CCT.	 Esta	 proposta	 não	 contribuirá,	 objetivamente,	 para	 a	
preservação	 da	 qualidade	 dos	 projetos	 educativos	 nem	 elevará	 os	 níveis	 de	motivação	 e	
entusiasmo	dos	docentes.	
	
A	 APEPCCA	 procurará	 desenvolver	 todos	 os	 esforços	 no	 sentido	 de	 ir	 de	 encontro	 aos	
interesses	 e	preocupações	dos	 seus	 associados	 estando	disponível	para	um	diálogo	 franco,	
aberto,	responsável	e	coerente,	com	a	AEEP	e	outras	entidades	envolvidas	neste	processo.	

Braga,	29	de	junho	de	2013	

 


