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MEMORANDUM 
 

 
	  

1. Reconhecer	   que	   a	   expressão	   “ciclo	   de	   ensino“	   constante	   do	   Decreto-‐lei	   n.º	   138-‐
C/2010,	  de	  29	  de	  Dezembro,	  não	  salvaguarda	  de	  modo	  justo	  e	  eficaz	  os	  direitos	  e	  os	  
interesses	  legítimos	  dos	  alunos	  e	  das	  famílias	  ao	  abrir	  caminho	  para	  que	  o	  Ministério	  
da	  Educação	  possa,	  a	  meio	  do	  percurso	  escolar,	  obrigar	  alunos	  a	  mudar	  de	  escola.	  
	  
PROPOSTA:	  Agir	  concertadamente	  com	  o	  objectivo	  de	  convencer	  os	  partidos	  políticos	  
a	  suscitarem	  a	  apreciação	  parlamentar	  deste	  diploma	  e	  aprovarem	  a	  alteração	  do	  nº	  
3,	  do	  artigo	  15º,	  nos	  seguintes	  termos:	  
“O	  Estado	  assegura	  que	  o	  contrato	  de	  associação	  é	  mantido	  até	  à	  conclusão	  da	  es-‐
colaridade	  obrigatória	  pelas	  turmas	  por	  ele	  abrangidas.”	  
	  

2. A	  redacção	  da	  alínea	  a),	  do	  nº	  4,	  do	  artigo	  15º,	  (Fixar	  o	  valor	  do	  apoio	  financeiro,	  com	  
base	  no	  princípio	  do	  financiamento	  anual	  por	  turma,	  tendo	  em	  consideração	  os	  cus-‐
tos	  das	  turmas	  das	  escolas	  públicas	  de	  nível	  e	  grau	  equivalentes;)	  já	  permite	  soluções	  
de	  financiamento	  diversas	  daquela	  que	  foi	  consagrada	  pela	  Portaria	  n.º	  1324-‐A/2010,	  
de	  29	  de	  Dezembro:	  dentro	  do	  mesmo	  estabelecimento	  de	  ensino,	  valores	  de	  finan-‐
ciamento	  por	  turma	  diferenciados	  por	  “níveis	  ou	  graus	  de	  ensino”.	  
	  
PROPOSTA:	  Desenvolver	  estudos	  credíveis	  no	  sentido	  do	  apuramento	  não	  contestá-‐
vel	  do	  custo	  médio	  REAL	  de	  uma	  turma	  nas	  escolas	  do	  Estado,	  ao	  nível,	  respectiva-‐
mente,	  do	  2º	  ciclo,	  do	  3º	  ciclo	  e	  do	  ensino	  secundário.	  Para	  além,	  do	  custo	  médio,	  
apurar	  outros	  dados	   relevantes	  como	   intervalos,	  estruturas	  de	  custos,	   factores	  que	  
influenciam	  diferentes	  custos...	  
	  

3. Ao	  consagrar	  um	  valor	  único	  de	  financiamento	  por	  turma	  (90	  mil	  euros)	  no	  período	  
transitório	  entre	  Janeiro	  e	  Agosto	  de	  2011,	  o	  governo	  não	  reparte	  de	  forma	  justa	  e	  
equitativa	   pelos	   estabelecimentos	   de	   ensino	   com	   contrato	   de	   associação	   e,	   conse-‐
quentemente,	  pelos	  seus	  profissionais	  o	  corte	  previsto	  no	  Orçamento	  de	  2011	  para	  a	  
Educação.	  
	  

a. Enquanto	  que	  os	  estabelecimentos	  de	  ensino	  que,	  por	  razões	  que	  são	  para	  es-‐
te	  efeito	  irrelevantes,	  apresentavam	  já	  custos	  por	  turma	  iguais	  ou	  inferiores	  a	  
90	  mil	  euros,	  não	  sofrem	  qualquer	  redução	  de	  financiamento...	  

b. Enquanto	  que	  as	  escolas	  que	  apresentavam	  custos	  de	  funcionamento	  até	  100	  
mil	  euros,	  sofrem	  uma	  redução	  de	  financiamento	  igual	  ou	  inferior	  a	  10%...	  
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c. As	  escolas	  situadas	  na	  média	  dos	  114	  mil	  euros,	  sofrem	  uma	  redução	  superior	  
a	  21%...	  

d. Nalguns	   casos,	   a	   diminuição	   do	   financiamento	   ultrapassa	   os	   25%,	   relativa-‐
mente	  ao	  ano	  lectivo	  de	  2009/2010.	  
	  

4. Em	  consequência	  desta	  opção,	  estão	  em	  causa	  postos	  de	  trabalho	  de	  professores	  e	  
trabalhadores	  não	  docentes	  e	  diminuições	  de	  salários	  e	  de	  outros	  direitos	   laborais	  
(nalguns	  casos	  a	  rondar	  as	  fronteiras	  da	  ilegalidade)	  já	  que	  só	  desta	  forma	  as	  entida-‐
des	  titulares	  das	  escolas	  conseguem	  adequar	  a	  sua	  estrutura	  de	  custos	  com	  o	  pessoal	  
aos	  novos	  montantes	  do	  financiamento	  do	  Estado.	  
	  
PROPOSTA:	  Pugnar	  por	  uma	  solução	  transitória	  de	  financiamento	  que	  tenha	  em	  con-‐
sideração	  os	  encargos	  reais	  de	  cada	  escola	  com	  o	  seu	  pessoal	  docente,	  tendo	  como	  
ponto	  de	  partida	  os	  dados	  exportados	  para	  o	  MISI	  e	  que	  permita	  mecanismos	  dife-‐
renciados	  de	   financiamento	  que	  permitam	  uma	  repartição	   justa	  e	  equitativa	  do	  es-‐
forço	  de	  contenção	  orçamental,	  de	   forma	  proporcional	  e	  proporcionada,	  por	   todos	  
os	  estabelecimentos	  de	  ensino,	  não	  beneficiando	  virtualmente	  alguns,	  não	  exigindo	  
qualquer	  esforço	  a	  outros	  e	  colocando	  sobre	  outros	  um	  peso	  insuportável	  que	  pode	  
mesmo	  levar	  ao	  seu	  encerramento	  por	  inviabilidade	  económica	  e	  financeira.	  
	  
PROPOSTA:	  Pugnar	  por	  um	  modelo	  de	  financiamento	  do	  contrato	  de	  associação,	  para	  
o	  período	  posterior	  a	  Agosto	  de	  2011,	  que	  cumpra	  o	  princípio	  da	  igualdade	  de	  custos	  
médios	  com	  as	  escolas	  do	  estado	  para	  idênticos	  níveis	  e	  graus	  de	  ensino	  o	  que	  pres-‐
supõe	  o	  apuramento	  prévio	  dos	  custos	  médios	  efectivos	  do	  ensino	  estatal,	  mas	  que	  
tenha	   em	   conta	   a	   diversidade	   das	   escolas	   com	   contrato	   de	   associação,	   nomeada-‐
mente	  no	  tocante	  à	  sua	  estrutura	  de	  custos	  do	  pessoal	  docente.	  No	  fundo,	  trata-‐se	  
de	  assumir	  um	  sistema	  de	  financiamento	  por	  escalões	  (à	  semelhança	  do	  ensino	  pro-‐
fissional)	  em	  que	  o	  elemento	  diferenciador	  são	  os	  encargos	  com	  o	  pessoal	  docente	  e	  
não	  os	  custos	  com	  equipamentos	  e	  consumíveis	   (como	  ocorre	  nos	  cursos	  profissio-‐
nais).	  
	  
	  

5. O	  valor	  do	  financiamento	  por	  turma	  previsto	  para	  entrar	  em	  vigor	  no	  ano	  lectivo	  de	  
2011/2012	  é	  irrealista	  e	  só	  seria	  viável	  num	  quadro	  de	  redução	  drástica	  da	  carga	  cur-‐
ricular	  do	  3º	  ciclo	  e	  do	  ensino	  secundário,	  para	  além	  da	  prevista	  redução	  no	  2º	  ciclo,	  
acrescida	  da	  utilização	  sem	  critério	  da	  faculdade	  de	  organização	  dos	  tempos	  lectivos	  
em	  “blocos”	  de	  60	  minutos.	  Além	  de	  esta	  última	  solução	  ser	  de	  aplicação	  duvidosa	  
face	  a	  diversas	  normas	  do	  Contrato	  Colectivo	  de	  Trabalho,	  conceptualmente	  organi-‐
zado	  em	  torno	  da	  ideia	  de	  tempos	  lectivos	  de	  45	  ou	  90	  minutos,	  as	  duas	  soluções	  or-‐
ganizacionais	   cumulativamente	   assumidas	   numa	  escola	   implicariam	  despedimentos	  
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de	  professores	  numa	  escala	  socialmente	  inaceitável	  os	  quais	  poderiam,	  pelos	  valores	  
das	  respectivas	  indemnizações,	  mais	  uma	  vez	  pôr	  em	  causa	  a	  sustentabilidade	  da	  es-‐
cola	  e	  do	  seu	  projecto.	  
	  
PROPOSTA:	  
Pugnar	   por	   um	  modelo	   de	   financiamento	   das	   escolas	   com	   contrato	   de	   associação	  
que	  permita	  conjugar	  o	  objectivo	  da	  contenção	  orçamental	  com	  a	  necessidade	  de	  ga-‐
rantir	  a	  sobrevivência	  das	  escolas	  e	  salvaguardar	  os	  postos	  de	  trabalho	  dos	  seus	  co-‐
laboradores	  docentes.	  
	  

6. O	  artigo	  10º	  da	  Portaria	  n.º	  1324-‐A/2010,	  de	  29	  de	  Dezembro,	  estabelece	  um	  princí-‐
pio	  de	  redução	  do	  financiamento	  para	  as	  turmas	  com	  menos	  de	  20	  alunos.	  Esta	  dis-‐
posição	  levanta	  problemas	  sérios	  no	  caso	  de	  escolas	  que	  são	  únicas	  nos	  seus	  territó-‐
rios	   educativos	   e	   em	   que	   não	   há	  mesmo	  mais	   alunos	   que	   possam	   “completar”	   as	  
turmas	  em	  causa.	  Levanta	  também	  problemas	  sérios	  no	  caso	  de	  turmas	  que	  integram	  
alunos	  com	  necessidade	  educativas	  especiais	  que	  “exigem”	  que	  a	  turma	  seja	  reduzi-‐
da.	  Uma	  tranferência	  do	  aluno	  para	  outra	  escolar	  ou	  instituição,	  por	  razões	  pedagó-‐
gicas	   ou	   outras	   que	   tenham	   a	   ver,	   inclusive,	   com	   a	   deficiência	   do	   aluno,	   implicam	  
uma	  redução	  de	  financiamento	  que	  não	  tem	  qualquer	  sentido.	  
	  
PROPOSTA:	  Pugnar	  pela	  revogação	  pura	  e	  simples	  deste	  artigo.	  Devem	  ser	  objecto	  de	  
financiamento	  pelo	  contrato	  de	  associação	  as	  turmas	  constituídas	  no	  respeito	  pelos	  
pertinentes	  normativos	  legais	  (artigo	  6º,	  da	  Portaria).	  

	  
	  

7. 	  A	  Lei	  de	  Bases	  do	  Sistema	  Educativo,	  no	  artigo	  55º,	  estatui	  que	  “os	  estabelecimentos	  
do	  ensino	  particular	  e	  cooperativo	  que	  se	  enquadrem	  nos	  princípios	  gerais,	  finalida-‐
des,	  estruturas	  e	  objectivos	  do	  sistema	  educativo	  são	  considerados	  parte	  integrante	  
da	  rede	  escolar”,	  daí	  decorrendo	  que,	  “no	  alargamento	  ou	  no	  ajustamento	  da	  sede	  o	  
Estado	  terá	  também	  em	  consideração	  as	  iniciativas	  e	  os	  estabelecimentos	  particula-‐
res	  e	  cooperativos,	  numa	  perspectiva	  de	  racionalização	  de	  meios,	  de	  aproveitamento	  
de	  recursos	  e	  de	  garantia	  de	  qualidade.”	  
	  
PROPOSTA:	  Defender	  o	  respeito	  pelo	  território	  educativo	  de	  cada	  escola	  com	  contra-‐
to	  de	  associação	  e	  pelas	  cartas	  educativas	  municipais	  e	  não	  aceitar	  reduções	  de	  tur-‐
mas,	  nos	  anos	  intermédios,	  até	  ao	  12º	  ano.	  

	  
	  

8. 	  Devido	  ao	  facto	  de	  o	  Decreto-‐Lei	  N.º	  35/2003,	  de	  27	  de	  Fevereiro,	  impossibilitar,	  a	  
partir	  desta	  data,	  que	  os	  professores	  do	  ensino	  particular	  e	  cooperativo	  com	  con-‐



 
 

ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO PARTICULAR 
E COOPERATIVO COM CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO  

 

	  
APEPCCA	  
APARTADO	  2043	  
EC	  MAXIMINOS	  	  
4701-‐901	  BRAGA	  
apepcca@gmail.com	  
	   4	  4	  

trato	  de	  associação	  possam	  ser	  opositores	  aos	  Concursos	  Nacionais	  de	  selecção	  e	  
recrutamento	  de	  pessoal	  docente	  de	  educação	  pré-‐escolar	  e	  dos	  ensinos	  básicos	  e	  
secundário,	  na	  Primeira	  Prioridade.	  Os	  professores	  das	  escolas	  particulares	  e	  coope-‐
rativas	   com	   contrato	   de	   associação	   constatam	   que	   não	   estão	   a	   ser	   garantidos	   e	  
acautelados	  valores	  essenciais	  inerentes	  à	  prática	  educativa	  nestas	  escolas	  e	  enten-‐
dem	  ser	  de	  elementar	  justiça	  verem	  os	  seus	  direitos	  e	  pretensões	  sócio-‐profissionais	  
defendidos.	  
	  
Assim,	  os	  professores	  das	  escolas	  particulares	  e	  cooperativas	  com	  contrato	  de	  asso-‐
ciação	  defendem	  que	  as	   suas	   carreiras	  merecem	  ser	  dignificadas	  e	  que	  não	  devem	  
continuar	  a	  ser	  vítimas	  da	  discriminação	  e	  da	  arbitrariedade.	  
	  
PROPOSTA:	   Pugnar	   pela	   primeira	   prioridade	   aos	   Professores	   do	   Ensino	  Particular	   e	  
Cooperativo	  com	  Contrato	  de	  Associação	  nos	  concursos	  para	  a	  rede	  pública,	  de	  acor-‐
do	  com	  o	  previsto	  no	  art.º	  133,	  do	  Estatuto	  da	  Carreira	  Docente,	  que	  permita	  a	  mobi-‐
lidade	  destes	  docentes	  no	  acesso	  à	  carreira	  no	  ensino	  público.	  

	  

Lisboa,	  11	  de	  Janeiro	  de	  20011	  

A	  Direcção	  da	  APEPCCA	  

	  

	  
	  

	  


