
 

 

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO PESSOAL DE APOIO EDUCATIVO 

- 15 de maio de 2021 – 

 

Síntese e Conclusões 

 

Tendo em linha de conta as intervenções que assinalaram a comemoração do Dia Mundial do 

Pessoal de Apoio Educativo (PAE), organizada pela FNE e STAAE Norte, Centro, Sul e Ilhas, no passado dia 

15 de maio de 2021, no qual intervieram vários convidados, tanto do setor da governação, como dirigentes 

escolares, de Instituições de Solidariedade Social e dirigentes sindicais, entendemos extrair as seguintes 

conclusões: 

- A categoria profissional de Trabalhador Não Docente constitui uma designação atualmente 

utilizada que foi unanimamente criticada por todos os intervenientes, por nos encontrarmos 

perante uma negação de outra profissão, a de docente, aliás como é claramente sublinhado pela 

Recomendação nº 4/2020 do Conselho Nacional de Educação, pelo que se considera que é 

chegado o momento de ser acordada uma designação que faça mais jus a esta categoria 

profissional; 

- O trabalho desenvolvido por estes trabalhadores da educação, para além da ligação que 

promovem no espaço escola com todos os seus elementos, tem ainda um papel vital na ponte que 

deve ser estabelecida  particularmente com o Diretor de Turma, com os pais e encarregados de 

educação, nomeadamente na deteção de situações de graves dificuldades económicas, 

negligência familiar, violência doméstica, bullying, abuso de crianças, apoio em acidente escolar…, 

bem como na atividade que estes profissionais desenvolvem na comunidade educativa, como 

complemento na educação que é ministrada aos alunos na sala de aula, no processo de equidade 

e inclusão educativa ou no caminho para a cidadania plena destes jovens; 

- Houve ainda concordância nas intervenções dos participantes quanto à necessidade de se 

proporcionarem condições para o acesso e frequência de formação contínua de qualidade para 

estes trabalhadores da educação, na necessidade de haver um reforço salarial dos técnicos 

superiores, assistentes técnicos e assistentes operacionais, não bastando atualizar o salário 

mínimo na Administração Pública, de modo que se corrija a sucessiva redução das diferenças 

salariais entre as diferentes carreiras, que tem vindo a registar-se; 

- Deveremos ainda realçar a necessidade de rever o SIADAP, quer no sentido da injustiça que as 

quotas produzem, mas também na necessidade de quem aplica o SIADAP dever ter um 
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conhecimento correto na sua aplicação, com um pleno conhecimento do seu normativo, facto que 

não verificamos em muitas Escolas/Agrupamentos, onde são violadas as mais elementares regras 

no processo de avaliação de desempenho; 

- O PAE assegura que os professores podem ensinar e os alunos podem aprender. Juntamente com 

os professores, líderes escolares e diretores, ele é responsável por criar e preservar uma cultura 

de escola íntegra, que permite um ambiente de aprendizagem são e saudável, de qualidade. 

Porém, permanecem ainda pouco conhecidos quem dele faz parte, as qualificações que tem, em 

que condições trabalha, as carências com que se debate, as ambições com que sonha. Em 

consequência, o baixo reconhecimento que recebe pelo seu desempenho profissional não 

corresponde à energia e ao empenho que ele lhe empresta. Urge assim reconhecer e valorizar o 

seu papel de coeducador, tirando-o do anonimato, da invisibilidade e do silêncio, para onde tem 

sido atirado, por vezes de modo reptício;   

- Por último, foi lembrada a necessidade de, para além da mudança da designação do título 

profissional “trabalhadores não docentes”, haver urgência na criação de carreiras especiais para 

estes trabalhadores, tendo em conta a definição dos respetivos conteúdos funcionais, motivada 

pela especificidade do seu trabalho nas Escolas/Agrupamentos, devendo por isso ser reativada a 

negociação coletiva para o estabelecimento do normativo legal, conducente a esta carreira 

especial, à semelhança do que sucedeu com o Regime Jurídico do Pessoal Não Docente, que o 

Decreto-Lei 515/99 criou. 

 

 

 


