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Introdução 

 

A Petição n.º 376/XIII/2.ª deu entrada na Assembleia da República em 31 de agosto e foi 

recebida na Comissão de Educação e Ciência no dia 18, na sequência do despacho do Vice-

Presidente do Parlamento. 

 

I. A petição 

 

1. A presente petição é coletiva e foi subscrita por 4311.  

 

2. O objeto da petição prende-se como concurso de contratação inicial e mobilidade interna 

de professores deste ano.  

 

3. Os peticionários referem que, perante as listas de 25 de agosto, verificaram que as suas 

preferências apenas foram atendidas para os horários completos, e não para os horários 

completos e incompletos. 

 

4. De acordo com o referido, por regra, nos concursos anteriores, têm sido considerados os 

horários completos e incompletos.  

 

5. Esta alteração faz toda a diferença ao nível da colocação.  

 

6. Consideram, assim, que esta alteração se não é ilegal, é «pouco ético, além de 

completamente injusto». 

 

7. Pelo que solicitam a rápida anulação das listas definidas do concurso de contratação inicial 

e de mobilidade interna, publicadas no dia 25 de agosto.  

 

8. Mais solicitam que exista um «compromisso sério, com prazos devidamente firmados, com 

vista ao esclarecimento total das regras de concurso e colocação de docentes de forma a 

impedir situações semelhantes no futuro». 

 

9. Por mail de 29 de setembro, deram conhecimento da sua «situação, relativamente à 

entrada de processos no TAF Lisboa.», tratando-se de uma mera listagem extraída do 

citius.mj.pt.  

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13057
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II. Análise da petição 

1. O objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, encontrando-se identificados 

os subscritores, estando também presentes os demais requisitos formais estabelecidos no 

artigo 9.º da Lei de Exercício do Direito de Petição (LEDP), Lei n.º 43/90, de 10 de agosto, 

alterada e republicada pela Lei n.º 51/2017, de 13 de julho1.  

 

2. Considerando a especificidade da matéria em causa, não foi possível detetar a existência 

de qualquer petição pendente ou concluída sobre a matéria.  

 

3. Relacionada com a matéria em causa foi possível encontrar o Projeto de Lei n.º 607/XIII/3.ª  

(PCP) - Procede à sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, que 

estabelece o regime de recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos básico 

e secundário.  

 

4. Atento o referido e dado que a petição em apreciação cumpre os requisitos formais 

estabelecidos, entende-se que não se verificam razões para o seu indeferimento liminar, 

nos termos do artigo 12.º da Lei de Exercício do Direito de Petição – pretensão ilegal; visar 

a reapreciação de decisões dos tribunais, ou de atos administrativos insuscetíveis de 

recurso; visar a reapreciação de casos já anteriormente apreciados na sequência do 

exercício do direito de petição, salvo se forem invocados ou tiverem ocorrido novos 

elementos de apreciação; apresentada a coberto do anonimato e sem possibilidade de 

identificação das pessoas de que provém; carecer de qualquer fundamento - pelo que se 

propõe a admissão da petição. 

 

5. O Decreto-Lei n.º 132/2017, de 27 de junho, na sua atual redação, estabelece o regime 

de recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos básico e secundário e de 

formadores e técnicos especializados. 

O artigo 27.º do referido diploma, com a epígrafe «Procedimento de colocação», dispõe 

que:  

                                                           
1 As alterações introduzidas por esta lei entraram em vigor a 14 de julho de 2017, nos termos do 

disposto no seu artigo 5.º, excetuando-se o previsto no n.º 2 do artigo 18.º cuja produção de efeitos 

depende do «cumprimento dos requisitos técnicos aplicáveis e a entrada em funcionamento da 

plataforma eletrónica nele referida.», cfr. n.º 2 do referido artigo 5.º. 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626e526c654852766331396863484a76646d466b62334d764d6a41784e79394d587a5578587a49774d5463756347526d&fich=L_51_2017.pdf&Inline=true
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41691
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41691
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/73798884/view?q=decreto-lei+132%2F2012
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«1 - As necessidades temporárias, estruturadas em horários completos ou incompletos, 

são recolhidas pela Direção-Geral da Administração Escolar mediante proposta do órgão 

de direção do agrupamento de escolas ou da escola não agrupada. 

2 - O procedimento de recolha das necessidades temporárias é definido pelo diretor-geral 

da Administração Escolar, de forma a garantir a correta utilização dos recursos humanos 

docentes. 

3 - O preenchimento dos horários é realizado através de uma colocação nacional, efetuada 

pela Direção-Geral da Administração Escolar pelos docentes referidos nas alíneas do 

artigo anterior, seguindo a ordem nele indicada. 

4 - As necessidades que persistam após a colocação referida no número anterior são 

satisfeitas pela colocação de docentes, pela ordem indicada no artigo anterior, conforme 

os procedimentos previstos no artigo 37.º.» 

O n.º 2 do artigo 37.º prescreve que «2 - Os candidatos são selecionados respeitando as 

alíneas a), c) e e) do artigo 26.º e a ordenação das suas preferências manifestadas nos 

termos do presente decreto-lei.» 

Sobre a «Manifestação de preferências» regula o artigo 29.º que, para efeitos de 

colocação na mobilidade interna remete para o artigo 9.º com a epígrafe «Preferências», 

o qual no seu n.º 9 prescreve que «Para cada uma das preferências manifestadas, os 

candidatos são obrigados a respeitar a sequencialidade dos intervalos de horários, do 

completo para o incompleto, do anual para o temporário.» 

De referir que consta do site do Governo notícia sobre a colocação de professores 

contratados, onde é referido que «Os horários incompletos e as demais necessidades que 

possam entretanto surgir serão preenchidos na primeira reserva de recrutamento, que 

ocorrerá ainda antes do início do ano letivo.» 

Mais se refira que foi determinado o alargamento do prazo para permutas, constando do 

site da FENPROF que esta será uma das soluções alcançadas para mitigar os efeitos das 

colocações resultantes do concurso aqui posto em causa.   

Por fim, informar que foi já ouvido em audiência, pela Comissão de Educação e Ciência, 

um Grupo de Professores que contestava, também, os critérios de contratação não 

divulgados antecipadamente pelo Ministério da Educação, podendo ser consultado o 

respetivo relatório na página da Comissão.  

 

 

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/medu/noticias/20170825-medu-colocacao-professores.aspx
http://www.dgae.mec.pt/?wpfb_dl=24580
http://www.spn.pt/Artigo/me-sem-solucoes-para-os-principais-problemas-dos-professores
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=106355
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III. Tramitação subsequente 

1. Dado que a petição tem 4.311 subscritores, é obrigatória a audição destes perante a 

Comissão (artigo 21.º, n.º 1, da LEDP), bem como a apreciação em Plenário (artigo 24.º, 

n.º 1, alínea a), da LEDP), e a publicação no Diário da Assembleia da República (artigo 

26.º, n.º 1, alínea a), idem). 

2. Propõe-se ainda que se consulte a Direção Geral de Administração Escolar, através 

do Gabinete do Senhor Ministro da Educação, com competência ao nível dos 

concursos em questão, bem como a FENPROF – Federação Nacional de Professores, 

estrutura sindical que terá dialogado com o Ministro da Educação, com vista a encontrar 

uma solução para a situação objeto da presente petição, para que se pronunciem sobre 

a petição, no prazo de 20 dias, ao abrigo do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 20.º, 

conjugado com o artigo 23.º da Lei de Exercício do Direito de Petição. 

3. Sugere-se que, no final, a Comissão pondere a remessa de cópia da petição e do respetivo 

relatório aos Senhores Deputados que a integram e ao Ministro da Educação, para 

eventual apresentação de iniciativas legislativas ou para tomada das medidas que 

entenderem pertinentes, nos termos do artigo 19.º da Lei de Exercício do Direito de 

Petição. 

4. A Comissão deve apreciar e deliberar sobre a petição no prazo de 60 dias a contar da 

data da sua admissão, em cumprimento do estabelecido no n.º 6 do artigo 17.º da citada 

Lei.  

 

IV. Conclusão 

1. Propõe-se a admissão da petição.  

2. Dado que tem 4.311 subscritores, é obrigatória a sua publicação integral no DAR, a 

audição dos peticionários na Comissão e a apreciação em Plenário. 

3. Propõe-se que sejam solicitadas informações às entidades referidas no ponto III.2., após 

admissão da presente petição, e sem prejuízo de poderem ser requeridas ou obtidas 

informações e documentos de outras que a Comissão ou o Relator reputem de 

necessárias.  

 

Palácio de S. Bento, 28 de setembro de 2017 

A assessora da Comissão 

Ágata Leite  


