




Proposta de alteração ao Decreto-lei n.º132/2012, de 27 de Junho, na redação dada pelo 

Decreto-Lei n.º83-A/2014  

Art. 42.º 

Contrato de trabalho a termo resolutivo 

1 – Os contratos de trabalho a termo resolutivo têm como duração mínima 30 dias e máxima um 

ano escolar. 

2 – Os contratos a termo resolutivo sucessivos celebrados com o Ministério da Educação e 

Ciência, em horário anual, parcial ou completo, não podem exceder o limite de 4 anos e três 

renovações. 

3 - A renovação dos contratos a termo resolutivo, depende do preenchimento cumulativo dos 

seguintes requisitos: 

a) … 

b) Manutenção do horário lectivo anual, completo ou parcial, apurado à data em que a 

necessidade é declarada; 

c) … 

d) … 

4 - … 

Pelas razoes enunciadas no parecer do Exmo. Senhor Provedor de Justiça, de 16 de Dezembro de 

2016 (ref.ª S-Pdj/2016/26697), cuja motivação subscrevemos inteiramente, entendemos dever ser 

eliminada a possibilidade de aceitação presencial prevista no art.16.º, n.º3, bem como a 

eliminação da parte final da alínea b) do art. 18.º. 

 

Notas de referência/preâmbulo:   

Torna-se imperiosa a harmonização do direito público com o privado em matéria de contratação 

a prazo, pondo fim à injustiça que o protelamento desta contratação vem trazendo. Nesse sentido 

já a Directiva 1999/70/CE do Conselho, de 28 de junho de 1999, através do acordo-quadro tentava 

por cobro ao protelamento da contratação a termo. Por isso, e tendo em conta os princípios 

estabelecidos na Directiva 1999/70/CE, estaria o Estado Português obrigado a definir medidas 

concretas que punam o recurso sucessivo à celebração de contratos de trabalho a termo, quer na 

Administração Pública quer no Sector Privado, sendo certo que a não conversão em tempo 

indeterminado de contratos de trabalho a termo sucessivos, favorece a precaridade laboral e viola 



claramente o direito à segurança no emprego previsto no art.53º da C.R.P. - direito que não se 

satisfaz com a criação e atribuição de uma compensação pecuniária devida ao trabalhador pela 

falsa expectativa de emprego permanente que de algum modo a contratação sucessiva criou no 

seu espírito e na sua vida pessoal e familiar -, e que a Directiva teve em conta igualmente no seu 

preâmbulo. Dando cumprimento ao acordo-quadro, os Estados-membros ficam obrigados a 

escolher medidas que regulem as situações de abuso, o que, no presente caso, se verificou serem 

insuficientes e ineficazes.  

Registe-se que só em 2014 veio a estabelecer-se um limite para a contratação a termo na função 

pública, e embora parecendo carregada de boas intenções, esta alteração veio criar, na prática, 

situações de profunda injustiça e inconstitucionalidade, pois deixou de fora professores com mais 

de 5 anos de vínculo, que ficaram excluídos ou porque no último ano mudaram de grupo de 

recrutamento ou porque, por qualquer razão, viram-se obrigados a passar a tempo parcial.  

A contratação durante um período de 4 anos, período consideravelmente longo, demostra que a 

necessidade da contratação não constitui um necessidade temporária, e sendo este o entendimento 

para o direito privado, não se compreenderá haver entendimento diverso na contração para 

funções públicas. 

A alteração que se propõe relativa ao horário é da máxima importância, pois a necessidade de 

contratação pode ser permanente embora a tempo parcial. Embora nos pareça questionável do 

ponto de vista da igualdade de tratamento e de acesso na função publica, permitir o ingresso no 

quadro a um trabalhar a tempo completo, deixando de fora um trabalhador com a mesma 

antiguidade de funções, só porque presta trabalho a tempo parcial. A necessidade permanente ou 

temporária, tanto pode ser a tempo completo como parcial. 

Por outro lado, é de todo injustificável condicionar o ingresso nos quadros a professores que 

mudem de grupo de recrutamento. Em primeiro lugar não se vê qualquer relação entre a 

necessidade permanente de serviço e a eventual mudança de grupo, por outro lado prejudicar os 

professores com mais habilitações é de todo inaceitável. Ademais como supra se referiu, basta 

haver num dos anos mudança de grupo de recrutamento para afastar o ingresso aos quadros.  

Atenciosamente, 

3/1/2017 

Sofia Mascarenhas (advogada) 

Ana Rita Jesus (professora – autora da petição) 
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