
 

Exmo. Senhor 
Secretário de Estado  
da Administração Escolar 
Av. 5 de Outubro, 107 
1050-069 Lisboa 

 

 

 

XXX, Professor, residente em Rua xxx, xxx, xxx, requereu 

oportunamente ao Senhor Director do Agrupamento de Escolas xxx, xxx, a 

redução da componente lectiva, no corrente ano letivo de 2014/2015, nos 

termos do artigo 79º do ECD, na redacção que lhe foi introduzida pelo Dec. Lei 

n.º 41/2012, de 21 de Fevereiro. 

 

 - Sucede que tal requerimento foi indeferido pela DGAE, com base em 

que o disposto no “artigo 79 do ECD aplica-se aos docentes de carreira, em 

exercício de funções docentes, em escolas da rede pública sob 

superintendência do Ministério da Educação e Ciência.” 

 

 - O artigo 79º, n.º1 do ECD, estabelece que “a componente lectiva do 

trabalho semanal a que estão obrigados os docentes dos 2º e 3º ciclos do 

ensino básico, do ensino secundário e de educação especial é reduzida (…)” 

 

 - A estatuição do artigo 79º, n.º 1 do ECD, não discrimina se os docentes 

são de carreira ou contratados. 

 

 - Aliás o artigo 2º, do mesmo ECD consagra que “Para efeitos de 

aplicação do presente Estatuto, considera-se pessoal docente aquele que é 

portador de qualificação profissional para o desempenho de funções de 

educação ou de ensino, com carácter permanente, sequencial e sistemático, ou 

a título temporário, após aprovação em prova de avaliação de conhecimentos e 

de competências.” 

 



 - Com efeito, o pessoal docente para os efeitos do ECD obedece aos 

seguintes requisitos: 

  - É portador de qualificação profissional para o desempenho de 

funções de educação ou de ensino. 

  - Com carácter permanente, sequencial e sistemático. 

  - A titulo temporário, após aprovação em prova de avaliação de 

conhecimentos e competências. 

 

 - O Requerente é professor a título temporário - contratado - e foi 

dispensado da P.A.C.C. 

 

 - Reúne, assim, os requisitos previstos no artigo 2º do ECD, para ser 

considerado pessoal docente. 

 

 - Pessoal docente que tem direito à redução da componente lectiva nos 

termos do artigo 79º do ECD. 

 

 - A interpretação restritiva desta norma do artigo 79º do ECD, feita pela 

DGAE, viola diretamente a lei, pelo que é directamente sindicável pelos 

tribunais. 

 

 - Com efeito, onde a lei não distingue não é permitido ao intérprete da 

mesma distinguir. 

 

 - Aliás, a aplicação desta lei, na sua interpretação restritiva, é 

inconstitucional por violar o artigo 13º de CRP. 

 

 - Efectivamente, nesta interpretação concedida, pela DGAE, ao artigo 

79º do ECD, procede-se a uma distinção intolerável entre pessoal docente (de 

carreira) e todo o outro pessoal docente, tratando de forma diferente o que é 

igual. 

 

 - Tal discriminação é proibida pelo artigo 13º do CRP. 

 



 - Sendo que do artigo 2º e do artigo 79º do ECD, não resulta, na opção 

do legislador, a distinção que a DGAE pretende alcançar, “ex vi” da sua 

interpretação restritiva. 

 

Nesta conformidade requer a V. Ex.ª a redução de componente lectiva do 

número devido de horas nos termos do artigo 79º, n.º 1 conjugado com o artigo 

2º, ambos do ECD. 

 

xxx, 10 de Dezembro de 2014 

 

       E.D. 

O Professor 

 

 

     (xxx) 

 


