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SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

REÚNE COM SINTAP SOBRE A ANTEPROPOSTA 

DE ESTATUTO DO PESSOAL DE AÇÃO EDUCATIVA DO SISTEMA 

EDUCATIVO REGIONAL 

 

 

O SINTAP foi ouvido na tarde do dia 30 de maio (2.ª feira), na cidade da Horta, em sede de 

processo negocial com os sindicatos, sobre a Anteproposta de Estatuto do Pessoal de Ação 

Educativa do Sistema Educativo Regional, apresentada pela Secretária Regional da Educação. 

Na referida reunião o SINTAP teve a oportunidade de alertar a tutela para o facto da 

terminologia utilizada – Estatuto do Pessoal de Ação Educativa do Sistema Educativo Regional, - 

ser suscetível de alimentar legítimas expetativas em torno da eventual existência de atribuições e 

competências da Região para criar um verdadeiro e próprio estatuto ou carreira de pessoal de ação 

educativa regional, que poderão acabar por sair frustradas face aos impedimentos legais 

decorrentes da existência de uma lei de bases da função pública, Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 

que o impede. 

 Não obstante isto, o SINTAP reconhece o esforço e vontade política da Região de procurar 

relevar e dignificar a especificidade dos assistentes operacionais de ação educativa, que só poderá, 

contudo, ser feita com sucesso através da revisão e valorização profissional e remuneratória de 

todas as carreiras de regime geral, a saber das carreiras de assistente operacional, assistente técnico 

e mesmo técnico superior. 

Neste particular, o SINTAP reivindica a abertura imediata do processo negocial com o 

Governo da República que permita avançar no sentido da criação e autonomização das carreiras 

de assistente técnico educativo e de assistente operacional de ação educativa. 

Nesta reunião o SINTAP não deixou de, uma vez mais, alertar a Secretária da Educação, 

para a necessidade de se colmatar a falta de recursos humanos na área da ação educativa nos 

nossos Estabelecimentos de Ensino da Região, merecendo-nos, neste sentido, nota francamente 

positiva o facto dos artigos 5.º e 6.º da referida Anteproposta visarem precisamente tal objetivo de 
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reforço do número de assistentes de ação educativa do sistema educativo regional, nomeadamente 

por fixar e densificar  critérios que permitirão atingir aquele desiderato, reforçando-se assim o 

recrutamento e seleção do pessoal necessário nas escolas regionais. 

Só por isso, e a ser consequente esta anteproposta, vale a mesma pena, esperando-se que, 

durante o mês de junho, a fazer fé nas palavras da Secretária da Educação, Dr.ª Sofia Ribeiro, se 

possa avançar com a apresentação duma proposta final. 

 

 Açores, 1 de junho de 2022 

                SINTAP 
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