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 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Gabinete do Secretário de Estado da Educação

Despacho n.º 17324/2008
Os regulamentos dos exames dos ensinos básico e secundário aprova-

dos pelo despacho normativo n.º 19/2008, de 19 de Março, estabelecem 
que a classificação e a reapreciação das provas de exame de Língua 
Portuguesa e de Matemática do 9.º ano de escolaridade e das provas 
de exame do ensino secundário elaboradas a nível nacional e a nível 
de escola, quando equivalentes aos exames nacionais, para alunos com 
necessidades educativas especiais dos cursos científico -humanísticos 
(Decreto -Lei n.º 74/2004, de 26 de Março), são da competência de 
professores classificadores e relatores dos estabelecimentos de ensino 
público, particular ou cooperativo. Do mesmo modo, os referidos re-
gulamentos estabelecem que a reapreciação das provas dos exames de 
equivalência à frequência e dos exames a nível de escola equivalentes 
aos exames nacionais dos cursos gerais (Decreto -Lei n.º 286/89, de 
29 de Agosto) compete a professores relatores dos estabelecimentos de 
ensino público, particular e cooperativo.

Assim, considerando que:
A avaliação dos alunos é uma componente permanente da actividade 

dos professores, regularmente inscrita nas suas obrigações profissionais, 
quer do ponto de vista pedagógico quer do ponto de vista administrativo e 
regulamentar, incluindo a realização e classificação de provas de exame;

No caso dos exames nacionais do ensino básico, estes só têm lugar 
em duas disciplinas — Língua Portuguesa e Matemática;

No ensino secundário, os exames nacionais são também provas de 
ingresso para candidatura ao ensino superior e, por vezes, assumem 
mesmo apenas esta função, pelo que poderão não ser exclusivamente 
considerados no âmbito das actividades dos professores do ensino se-
cundário e dos seus deveres profissionais:

Determino:
1 — A classificação das provas de exame do ensino básico não está 

sujeita a qualquer remuneração adicional por se inserir no domínio 
das tarefas a cumprir pelos professores no âmbito das actividades de 
ensino de que estão incumbidos e dos deveres a observar no exercício 
da actividade docente.

2 — Os professores que asseguram a classificação das provas de exame 
nacionais do ensino secundário referentes ao ano lectivo de 2007 -2008 
têm direito à importância ilíquida de € 5 pela classificação de cada prova.

3 — Pela reapreciação de cada uma das provas, seja do ensino básico 
seja do ensino secundário, é devida a importância ilíquida de € 7,48.

4 — Aos especialistas que asseguram a análise e decisão das recla-
mações relativas às reapreciações a que se refere o número anterior é 
paga a importância ilíquida de € 14,96 por reclamação.

5 — Cabe aos estabelecimentos de ensino público, particular ou 
cooperativo, o processamento dos pagamentos a que se referem os 
números anteriores.

16 de Junho de 2008. — O Secretário de Estado da Educação, Valter 
Victorino Lemos. 

 Secretaria-Geral

Despacho n.º 17325/2008
Considerando que o Decreto -Lei n.º 314/2007, de 17 de Setembro, 

veio estabelecer um regime específico de reclassificação profissional 
aplicável ao pessoal docente que se encontra a exercer funções nos ser-
viços centrais e periféricos do Ministério da Educação (ME) ou noutros 
serviços e organismos da administração directa e indirecta do Estado, 
com excepção das entidades públicas empresariais;

Determino:
1 — Nos termos dos artigos 3.º e 5.º do Decreto -Lei n.º 314/2007, de 

17 de Setembro, a reclassificação profissional das seguintes docentes, 
na seguinte situação jurídico -funcional: 

e na Directora da Unidade de Alcoologia, todos da Delegação Regional 
do Norte do Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P., o poder 
necessário para a prática dos seguintes actos, na área de influência das 
referidas Unidades:

1.1 — No âmbito da orientação e gestão:

a) Dirigir a respectiva actividade;
b) Elaborar os planos anuais e plurianuais de actividades e assegurar 

a respectiva execução;
c) Acompanhar e avaliar sistematicamente a actividade desenvolvida, 

designadamente responsabilizando os diferentes serviços pela utilização 
dos meios postos à sua disposição e pelos resultados atingidos;

d) Elaborar o relatório de actividades;
e) Exercer os poderes de direcção, gestão e disciplina do pessoal;
f) Praticar actos respeitantes ao pessoal previstos na lei e nos estatutos;
g) Praticar os demais actos de gestão decorrentes da aplicação dos 

estatutos e necessários ao bom funcionamento dos serviços;
h) Superintender na utilização racional das instalações afectas aos respec-

tivos serviços, bem como a sua manutenção, conservação e beneficiação;
i) Promover a melhoria de equipamentos que constituam infra-

-estruturas de atendimento;
j) Velar pela existência de condições de saúde, higiene e segurança no 

trabalho, garantindo, designadamente, a avaliação e registo actualizado 
dos factores de risco, planificação e orçamentação das acções condu-
centes ao seu efectivo controlo;

k) Gerir de forma eficaz e eficiente a utilização e conservação dos 
equipamentos afectos aos respectivos serviços.

1.2 — Nos domínios das alíneas e) e f) do número anterior:

a) Dinamizar e acompanhar o processo de avaliação do mérito dos 
trabalhadores, funcionários ou agentes, garantindo a aplicação uniforme 
do regime de avaliação no âmbito dos respectivos serviços;

b) Adoptar os horários de trabalho mais adequados ao funcionamento dos 
serviços, observados os condicionalismos legais, bem como estabelecer os 
instrumentos e práticas que garantam o controlo da respectiva assiduidade;

c) Conceder o Estatuto do Trabalhador-Estudante, nos termos da lei;
d) Justificar ou injustificar faltas.

2 — Os directores das Unidades são:

Centro de Respostas Integradas de Braga — Licenciado Luís Miguel 
da Silva Viana;

Centro de Respostas Integradas de Bragança — Licenciado Fernando 
Ferreira da Silva Andrade;

Centro de Respostas Integradas do Porto Oriental — Licenciado 
António Jorge da Silva Barbosa;

Centro de Respostas Integradas do Porto Central — Licenciado José 
Manuel Queirós Teixeira de Sousa;

Centro de Respostas Integradas do Porto Ocidental — Licenciado 
António Júlio De Jesus Roque;

Centro de Respostas Integradas de Viana do Castelo — Licenciado 
Augusto Alberto Gonçalves de Queirós Martins;

Centro de Respostas Integradas de Vila Real — Licenciado José 
Manuel Rodrigues Coelho;

Directora da Unidade de Desabituação — Licenciada Maria Georgina 
Esteves Afonso Samico Gonçalves;

Directora da Comunidade Terapêutica — Licenciada Paula Cristina 
Fernandes de Sobrinho Alves;

Directora da Unidade de Alcoologia — Licenciada Laura Matilde de 
Carvalho Folgado Lessa.

3 — O presente despacho produz efeitos a partir do dia seguinte ao 
da publicação no Diário da República.

19 de Junho de 2008. — O Delegado Regional, Adelino Vale Fer-
reira. 

Nome Carreira Categoria Escalão Índice

Maria Alcina Simões Cardoso Técnica Superior Assessor 1.º 610 a) b)
Maria Irene da Silva Paredes Técnica Superior Assessor Principal 2.º 770 a) b)

a) Mantém o vencimento de origem
b) Com ao Gabinete de Gestão Financeira (GGF).

 2 — As reclassificações profissionais produzem efeitos a 1 de Abril de 2008, e operam em lugares a aditar ao quadro único do pessoal dos serviços 
centrais, regionais e tutelados do Ministério da Educação.

12 de Junho de 2008. — O Secretário -Geral, João S. Batista. 




