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Secretaria Regional da Educação

Despacho n.º 698/2021 de 15 de abril de 2021

Relativamente à possibilidade de os docentes usufruírem o período de férias vencido após o termo 
das licenças de parentalidade, usufruídas nos termos do Código de Trabalho (CT), aprovado pela Lei n.º 
7/2009, de 12 de fevereiro, na redação, atual, atendendo ao estabelecido no Estatuto do Pessoal 
Docente da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário na Região Autónoma dos Açores, 
aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 21/2007/A, de 30 de agosto, na versão em vigor, 
designadamente nos n.ºs 1 e 2 do seu artigo 139.º, e considerando que:

. ao pessoal docente em exercício de funções na Região, conforme n.º 1 do artigo 137.º do citado 
Estatuto, aplica-se a legislação em vigor para os trabalhadores da administração regional autónoma em 
matéria de férias, faltas e licenças com as adaptações do artigo 138.º e seguintes;

- essa legislação geral é a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, na versão em vigor, e o CT, para onde aquela remete, quanto à parentalidade, na alínea 

) do n.º 1 do seu artigo 4.º;e

- a parentalidade, nos termos postulados pelo artigo 68.º da Constituição da República Portuguesa, 
constitui um valor social eminente, competindo ao Estado e à Região criar as condições para proteção 
deste direito;

- os docentes que usufruem das licenças relativas à proteção na parentalidade são substituídos, nas 
respetivas unidades orgânicas, com recurso a contratação a termo resolutivo;

. os dias de férias decorrem de um período de tempo de serviço docente efetivamente prestado, 
direito mantido durante as licenças de parentalidade, como mencionado na alínea ) do n.º 1 do artigo d
65.º do CT;

. o sucesso educativo é um objetivo imperioso a atingir, entendendo-se que, para o efeito, e 
ponderando o superior interesse pedagógico de discentes e docentes, muito contribui assegurar-se a 
devida e necessária estabilidade na lecionação;

- a mesma possibilidade ora considerada foi autorizada, aos docentes que exercem funções em 
estabelecimento dependente do Ministério da Educação, através de Nota Informativa da Direção-Geral 
da Administração Escolar;

Assim, e ao abrigo das competências que me assistem quanto a fazer executar a política de 
educação, determino que deverá ser autorizado, pelos concernentes órgãos executivos das unidades 
orgânicas do sistema educativo regional, aos respeitantes docentes, o gozo do período de férias após o 
termo das licenças de parentalidade, estabelecidas no CT, em qualquer altura do ano escolar, mantendo-
se, desta forma, e nestas situações, o respetivo contrato de substituição, excetuando-se os casos em 
que possa resultar prejuízo para os discentes, na eventualidade de ter sido comprovadamente 
impossível a substituição do docente titular.

O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua assinatura.

8 de abril de 2021. - A Secretária Regional da Educação, .Sofia Heleno Santos Roque Ribeiro


