
Expresso, 16 de setembro de 2022 17 PRIMEIRO CADERNO

A nova residência  
da Liv Student no Porto 
abriu em agosto, junto  

ao polo da Asprela.  
Só nesta cidade oferece 

1157 quartos para 
universitários 

tativas da sociedade”, resume 
Karine Tremblay, analista da 
divisão de políticas da OCDE e 
durante anos responsável pelo 
maior estudo internacional so-
bre professores (Talis).

A especialista lembra, no en-
tanto, que o problema não se 
resume à perda de atrativida-
de da profissão, mas à própria 
estrutura da classe e da socie-
dade. “Países que recrutaram 
professores em larga escala 
nos anos 80 estão agora a assis-
tir a aposentações em massa, 
precisando de encontrar subs-
titutos em igual dimensão”, 
explica. 

Para atenuar o problema, vá-
rios países têm sido obrigados 
a improvisar soluções como 
o recurso a profissionais sem 
formação em ensino, o aumen-
to do número de alunos por 
turma e até medidas mais radi-
cais, como a adotada na cidade 
alemã de Gelsenkirchen, onde 

o horário dos alunos do 1.º ci-
clo teve de ser reduzido numa 
hora devido à falta de pessoal, 
conta o “Financial Times”. Só 
na Alemanha estima-se que 
faltem 40 mil docentes. 

Em Itália, o envelhecimento 
do corpo docente faz com que 
150 mil lugares sejam agora 
ocupados por professores sem 
vínculo. E em França, no início 
deste ano letivo, ficaram por 
preencher 4 mil vagas. Para 
tornar a profissão mais atrati-
va, o Presidente Emanuel Má-
cron quer aumentar os salários 
dos docentes em 10%, garan-
tindo um mínimo de €2000 
líquidos à entrada da carreira. 

O problema também atinge 
os países nórdicos. Na Suécia 
calcula-se que seja preciso 
formar 153 mil professores 
até 2035. E até a Finlândia, 
historicamente apontada pela 
OCDE como um dos melhores 
sistemas educativos do mundo, 

está a ser afetada pela falta de 
docentes, que os sindicatos lo-
cais atribuem às condições de 
trabalho e aos baixos salários. 

Um pouco por toda a Europa 
já são visíveis os impactos da 
escassez de professores. “Há 
perda de tempo de aulas no 
caso de professores de baixa 
que não são substituídos e re-
curso a profissionais sem for-
mação completa, havendo o 
risco de estes constrangimen-
tos virem a refletir-se numa 
pior qualidade do ensino e 
numa deterioração da satisfa-
ção dos próprios professores, 
com subsequente abandono 

da profissão”, admite Karine 
Tremblay. 

Panorama português

Em Portugal o ano letivo come-
çou esta semana, com cerca de 
60 mil alunos sem aulas a pelo 
menos uma disciplina. Devido 
ao volume cada vez maior de 
aposentações, é preciso re-
crutar 34.500 professores até 
2030. Mas os níveis de forma-
ção são insuficientes e a procura 
por cursos de ensino caiu na úl-
tima década. Além dos salários 
baixos em comparação com ou-
tras carreiras (um professor ga-
nha, à entrada, à volta de €1100 
líquidos e cerca de €2000 no 
topo), há entraves à progressão 
e é preciso esperar vários anos 
até conseguir entrar nos qua-
dros, fatores que desmotivam 
eventuais candidatos. 

“É preciso tornar a profissão 
mais atrativa”, frisa Carlinda 

OCDE alerta para risco 
de degradação da 
qualidade do ensino em 
vários países devido à 
falta de docentes

Leite, coordenadora do grupo 
de trabalho criado pelo Gover-
no para agilizar o recrutamento 
de docentes. Reformular a for-
mação de professores de modo 
a facilitar o acesso à profissão é 
uma das prioridades. Assim, o 
acesso aos mestrados que habi-
litam a dar aulas no 1.º e no 2.º 
ciclos, exclusivos para licencia-
dos em Educação, será alargado 
a diplomados de outras áreas. 
“A ideia é captar para a docên-
cia pessoas que neste momento 
não podem entrar”, explica.

Investir em campanhas para 
atrair mais jovens para cursos 
de ensino, apostar em trazer de 
volta antigos professores que 
deixaram a profissão, recuperar 
estudantes que abandonaram 
cursos nas áreas onde há mais 
falta de docentes, como Matemá-
tica e Biologia, e tornar a vincula-
ção aos quadros mais rápida são 
outras das medidas propostas.

I.L. e Joana Pereira Bastos

Colégios sentem cada 
vez mais dificuldades 
de contratação e estão 
preocupados com fuga  
de professores para  
o ensino público

Falta de docentes ameaça privados

colégios, já que no ensino pú-
blico tinham de esperar vários 
anos até entrar nos quadros e 
ainda mais até conseguir um 
lugar perto de casa. Mas neste 
momento a escassez de docen-
tes é tal, sobretudo na região 
de Lisboa e no Algarve, que 
a vinculação se tornou mais 
rápida. Daí que cada vez mais 
professores dos colégios este-
jam a optar por se mudar para 
o ensino público.

“Há o risco de haver um êxo-
do de professores do ensino pri-
vado para as escolas públicas. 
Nos últimos dois anos, todos 
os professores que deixaram 
o colégio foram para o ensino 
público. E vejo-me aflito para 
conseguir substituí-los. Dan-
tes, quando punha um anúncio, 
apareciam-me vários currícu-
los. Agora são muito poucos e 
as candidaturas espontâneas, 
que eram às dezenas, pratica-
mente desapareceram”, conta 
Duarte Paiva, diretor pedagó-
gico do Colégio Académico, em 
Lisboa.

João Gomes, diretor do Co-
légio Valsassina, também na 
capital, corrobora: “Temos 
sentido cada vez mais difi-
culdades de contratação. Em 
algumas áreas, sobretudo nas 
Línguas, na Matemática e no 
Português, tornou-se proble-
mático, porque há muito me-
nos candidatos. A concorrên-
cia do ensino público é agora 
bastante maior. É raro um 
professor passar do público 
para o privado, mas o caminho 
inverso é comum.”

A dificuldade de recrutar pro-
fessores já chegou ao ensino 
privado. Quando têm de con-
tratar, os colégios assumem 
que são cada vez menos os can-
didatos a aparecer, obrigando 
vários estabelecimentos a au-
mentar a dimensão das turmas 
e a pagar horas extraordinárias 
aos docentes da casa para im-
pedir que alunos fiquem sem 
aulas. Mas a solução não estica 
e em muitos casos os horários 
já estão no limite. O problema 
tem vindo a agravar-se com a 
fuga crescente de professores 
para o ensino público, onde a 
carreira é mais atrativa. “Em 
termos salariais, é mais alician-
te lecionar no público”, admite 
Rodrigo Queiroz e Melo, dire-
tor-executivo da Associa ção 
de Estabelecimentos de En-
sino Particular e Cooperativo 
(AEEP), que não esconde a 
preocupação.

No início da carreira, por 
exemplo, os docentes das es-
colas públicas ganham mais 
€250 do que prevê a tabela 
remuneratória dos colegas do 
privado, além de contarem 
com maior segurança labo-
ral, uma vez que o risco de 
despedimento é praticamen-
te zero. Ainda assim, até há 
relativamente pouco tempo 
muitos preferiam lecionar em 

É raro um professor 
passar do ensino 
público para o privado, 
mas o caminho inverso 
é cada vez mais comum

Daí que, a prazo, o sector pos-
sa vir a ser ainda mais afetado 
pela escassez de professores do 
que o ensino público, onde o 
ano letivo começou esta sema-
na com cerca de 60 mil alunos 
sem aulas a pelo menos uma 
disciplina.

Mensalidades mais caras

Ciente da gravidade do pro-
blema, o diretor-executivo da 
AEEP assume que “os colégios 
vão ter de pagar melhor aos 
professores para conseguir 
recrutá-los e mantê-los”. Foi 
o que já fez o Colégio de San-
ta Doroteia, em Lisboa. “Al-
guns colegas já nos disseram 
que vão mudar-se para o ensi-
no público. Tivemos de fazer 
um grande investimento para 
melhorar a grelha salarial, de 
modo a torná-la mais atrativa 
e evitar saídas”, conta o diretor 

pedagógico, Paulo Campino. 
Para já, o investimento ainda 
não se refletiu no valor das pro-
pinas. Mas a maioria dos ex-
ternatos terá necessariamente 
de aumentar as mensalidades 
para conseguir subir os salá-
rios, admite Rodrigo Queiroz e 
Melo. As famílias terão de fazer 
um esforço ainda maior para 
conseguir manter os filhos no 
privado, e para algumas isso 
poderá deixar de ser opção.

Aumentar o número de alu-
nos por professor e o tempo de 
trabalho autónomo dos estu-
dantes é outro caminho inevitá-
vel, diz o responsável da AEEP. 
“Com um ensino mais apoiado 
na tecnologia, podemos au-
mentar o rácio de alunos por 
professor. Em vez de ter um 
docente a explicar um teorema 
a 25 alunos, posso ter um vídeo 
muito bem feito com essa ex-
plicação que é visto ao mesmo 
tempo por 200”, exemplifica.

Perante a falta de professo-
res, que no final do ano pas-
sado já motivou uma reunião 
de urgência entre a AEEP e o 
Ministério da Educação, Ro-
drigo Queiroz e Melo pede ao 
Governo que alargue o leque de 
cursos que dão habilitação para 
a docência e dê autonomia aos 
colégios para contratar livre-
mente candidatos sem forma-
ção pedagógica. Atualmente, 
tanto as escolas públicas como 
as privadas só podem fazê-lo 
na ausência de candidatos com 
habilitação profissional. As re-
gras de acesso à profissão estão 
agora a ser revistas. J.P.B.

SALÁRIO ANUAL 
DE UM PROFESSOR 
DO QUADRO
Horário completo, 3º ciclo/secundário,
em PPC*, 2021

INÍCIO DE
CARREIRA

FIM DE
CARREIRA

Alemanha 55.971 73.049
Espanha 35.308 50.288
Áustria 32.767 61.361
Finlândia 28.458 37.244
França 26.889 46.146
Irlanda 26.542 49.852
Portugal 25.440 54.912
Itália 25.366 37.730
Grécia 15.435 30.445
Hungria 13.465 23.714
*Poder de paridade de compra: valor convertido de 
forma a fazer equivaler o custo de vida em cada país, 
corrigindo as diferenças de nível de preços e o que 
cada euro consegue comprar
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