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Redw;:iw da componente letiva em fun<;ao da idade e do tempo de servi<;:o_

Regime transitorio do artigo 18'" do DL n° 15/2007. de 19 de janeiro.

Considerando a necessidade de manter procedjmentos uniformes e face as questoes suscitad<ls sobre a

aplica~ao do art. 79'" do Estatuto da Carreira dos Educadores de Infancia e dos Professores dos Ensinos Basico

e Secund~rjo (ECD), aos docentes que a data da entrada em vigor do Decreta - lei n" 15/2007. de 19 de

janeiro. beneficiavam das regras da redu~ao aa componente letiva estabelecidas pela reda~ao do Decreto -

Lei n°·, /98. de 2 de janeiro. transmitem-se as seguintes orienta\:oes adotadas par esta Direr;:ao - Ge-ral.

1. A norma transit6rja referentes a salvaguarda de redu~ao da componente letiva. prevista no arLo 18°

do Decreto - Lei nO 15i2007, que continua a aplicar-se par remissao do art. C 13" do Decreto Lei n°

75/2010, de 23 de junho. deterrni 121 0 seguinte:

. ArtL~Q..1~"::: .; Aos docentes que G date de entrada em vigor do presente DpcrNo - Lei be'1pficiom

rias regros 00 redUi;:co de. componente !etiva estobeiecidas no art." 79° do ECD. nc rer}cVlo de

Decreta - Lei nG J j 98_ de 2 de janeiro. apliccm-se as seguintes (f':VGs:

0) J-Aantem (; redu(oo que j6 thes tiver sida atribujdc pm func;co do Tdcde f' tempe efe servico
cornpletodos G dote de entrado em v:50r do presente DE'ueto . L.ei:
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b) Os docentes que j6 tiverom bene[iciado do redw;ao de 8 heros do componente letiva mantem

eSSG redu(Qo. naa padendo beneficiar das reduc;oes previ5tas no nO 1 do mesmo artigo, tal como

alterado pelo presente Decreta - Lei;

c) Os docentes que j6 tiverem beneficiado do reduC;ao de 2, 4 au 6 haros do componente letfvQ

mantem eSSQ redw:;ao, podenda beneficiar das reduc;6es previstQs no n° 1 do mesmo artigo, tal

como olterado peto presente Decreta - Lei. ote 00 limite de 8 haros, quando preencherem as

requisites oti previstos. "

2. 0 art.<' 79" do [CD, na reda<;:ao dada peto Decreta - Lei nO 1512007, estabelece a redw;ao da

componente letiva nos seguintes termos:

- 1 horas aos 50 anos de idade e 15 ancs de servj~o:

. 2 horas aos 55 anos de idade e 20 anos de servj~o docente;

- 4 horas aos 60 anas de idade e 25 anos de servic;:odocente.

3. Assim, considerando 0 disposto na alinea b) do 3rV 18° do Decreta - Lei nO1512007, as redw;6es da

componente letiva de que os docentes ja beneficiaram, nos termos do art. ° 79.0 do ECD, na reda~ao

do Decreto - Lei n" 1/98, podem acrescer as redw;:oes previstas no mesmo artiga, na redac;::aodo

Decreto - lei n" 15/2207, ata 30 limite de B heras, quando preencherem os requisitos nele

previstos.

4. Nestes termos, aos docentes que se encontram a beneficiar da reduc;:ao da componente letiva, aa

abrigo do estabelecido no art.° 79° do EeD. na reda~ao do Decreto - Lei n" 1/98, de 2 de janeiro,

apticam-se as seguintes regras:

a) Mantem a reduc;::aoque jil thes tiver side atribuida em func;::aoda idade e do tempo de servic;:o;

b) Os docentes que ja tiverem beneficiado de 2 e 4 horas de redw;:ao de componente (etiva, tem

direito a mais 2 horas aos 50 anas de idade e 15 anos de servic;::odocente;

c) Os docentes que ja tjverem beneficiado de 2, 4 e 6 horas de redu<:ao da componente letiva, tem

direito a mais 2 horas aos 55 anos de idade e 20 anos de servi~o docente;

d) Os que ja tiverem beneficiado de 2, 4 e 6 horas de redu~ao da componente letiva; tem djreito a

mais 2 au 4 horas aos 60 anos de idade e 25 anos de servi~o docente, ate ao limite de B haras.
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