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AVISO 

ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES 

PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE 

 

No âmbito do assunto em epígrafe, reproduz-se o “Enquadramento legal” constante do 

Manual de Procedimentos dimanado pela Direção-Geral da Administração Escolar, na 

sequência da disponibilização desde 30 de janeiro de 2018, de uma aplicação electrónica pela 

plataforma SIGRHE, no portal da DGAE (www.dgae.mec.pt), para formalização dos pedidos 

de acumulação de funções para o pessoal docente e pessoal não docente. 

 “As funções públicas são exercidas, em regra, em regime de exclusividade, carecendo de 

autorização nos termos do disposto no artigo 23.º da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas (LTFP), 

aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 

 Os artigos 21.º e 22.º da LTFP preveem, respetivamente, a acumulação com outras funções 

públicas e a acumulação com funções públicas ou privadas. 

 No caso da carreira docente, a acumulação de funções encontra-se estabelecida no artigo111.º 

do Estatuto da Carreira Docente dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensino Básico e 

Secundário (ECD), na redação que lhe é conferida pelo Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro. 

 A Portaria 814/2005, de 13 de setembro, vem regulamentar o regime de acumulação de 

funções e atividades públicas e privadas dos educadores de infância e dos professores dos ensino básico 

e secundário, previsto no 11.º do ECD.” 

Relembra-se que os pedidos de acumulação de funções estão sujeitos a uma autorização 

prévia da entidade competente, pelo que terão obrigatoriamente de ser formalizados antes 

do início de funções/atividades a acumular. 

O Manual de Procedimentos pode ser consultado na página DGAE e encontra-se também 

disponível nos Serviços Administrativos, que prestará toda a informação tida por necessária. 
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                                                                                                                         A Diretora, 

                                                                                                                        Luzia Veludo 
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