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Ex.mo Senhor Presidente, 

Em resposta ao pedido de informação dirigido à FENPROF pelo Sr. Presidente da Comissão 
Parlamentar de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, através do Of. n.º 65 /8.ª – CECJD/2020, 
de 16 de março, relativo à Petição n.º 199/XIV/2.ª, a FENPROF formula a seguinte apreciação: 

 

1. Se bem se entende, pretendem os peticionários a adoção de medida legislativa com vista a 
garantir que o Ministério da Educação (ME) seja obrigado a considerar todos os horários, 
completos e incompletos, para efeitos de concurso de mobilidade interna (MI), ou, pelo menos, 
a considerar, nesse âmbito, horários completos e incompletos com 15 ou mais horas letivas. 

2. A FENPROF acompanha o sentido geral do que é peticionado, nos termos explicitados a 
seguir, posição que, de resto, expressou recentemente aos diversos grupos parlamentares, em 
ofícios que lhes dirigiu. 

3. O problema que está na origem da petição ora em análise, patente no correspondente texto – a 
consideração, apenas, de horários completos no âmbito do concurso de MI – consta de uma 
nota à comunicação social emitida pelo ME em agosto de 2020, anúncio entretanto já 
concretizado através do Aviso n.º 4493-A/2021, de 10 de março, de abertura dos concursos de 
educadores e de professores dos ensinos básico e secundário, constando tal matéria dos seu 
pontos 9 do Capítulo II da Parte IV. 

4. Ou seja, depois de recusar a negociação da revisão do regime legal de concursos (regulado pelo 
Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na sua atual redação), reiteradamente reclamada pela 
FENPROF, o ME, para o ano letivo de 2021-2022, prepara-se para repetir os procedimentos 
que, na anterior legislatura, aplicou, em 2017, ao concurso de MI de então, com as 
consequências de todos conhecidas e igualmente identificadas pelos peticionários: muitos 
professores, colocados num primeiro momento a centenas de quilómetros de distância das suas 
áreas de residência e dos estabelecimentos de educação onde vinham habitualmente prestando 
funções, viram, num segundo momento, muitos dos seus colegas menos graduados a obter 
colocação em escolas muito mais próximas e para as quais os primeiros tinham igualmente 
sido candidatos. 

5. Esta situação de flagrante injustiça, então perpetrada, acabou por ser corrigida, no ano letivo 
seguinte, pela aplicação da Lei n.º 17/2018, de 19 de abril, a qual, alterando o Decreto-Lei n.º 
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15/2018, de 7 de março, obrigou o ME a pôr termo à plurianualidade de todas as colocações 
obtidas em 2017 em sede de MI, por um lado, e a considerar todos os horários disponíveis, 
completos e incompletos, em sede de concurso de MI de 2018, por outro. 

6. A FENPROF não questiona a legalidade da consideração, apenas, dos horários completos, para 
efeitos da MI, como ademais o confirma a decisão do Tribunal Central Administrativo do Sul 
(TCA-Sul) referida pelos peticionários, de que o ME faz gáudio na nota à comunicação social, 
referida supra, que emitiu em agosto de 2020. 

7. Contudo, também não se pode retirar deste Acórdão do TCA-Sul a conclusão de que seja ilegal 
a consideração de todos os horários, completos e incompletos, como responsáveis do ME 
pretendem fazer crer; 

8. Acresce que uma boa parte dos horários que são declarados como incompletos pelas escolas na 
data em que procedem ao pedido do seu preenchimento, em agosto, já são completos na data 
em que se apresentam os professores neles colocados através da MI, no início de setembro; 

9. Além disso, relativamente ao número de horários que se mantêm incompletos, não há qualquer 
garantia de que não sejam igualmente professores dos quadros a ocupá-los numa reserva de 
recrutamento, caso o ministério opte por disponibilizar apenas horários completos no primeiro 
momento de colocação, no âmbito da MI, como pretende. 

10. A disponibilização de horários exclusivamente completos na MI resulta, portanto, de uma 
opção política, ou gestionária, do ME, que não de uma obrigatoriedade legalmente imposta. 
Aliás, só assim se compreende que o ME não tenha procedido da mesma forma nos anos de 
2019 e 2020, pois poderia tê-lo feito, sendo por isso incongruente e ilusório pretender agora 
justificar esta decisão com a decisão do TCA-Sul acima citada. 

11. Uma opção que nem sequer garante ao Estado poupanças com a contratação de professores, 
contrariamente ao que o ME também vem sustentando. 

12. Mas, a este propósito, deixemos que os números falem por si: ao longo do ano letivo de 2017-
2018, ano de realização de concurso interno e o único, até à data, em que o ME disponibilizou 
apenas horários completos no âmbito da MI, acabou por realizar mais 1692 contratações do 
que no ano letivo seguinte, em que, tendo ocorrido igualmente um concurso interno, naquele 
âmbito, foi obrigado a considerar todos os horários pedidos pelas escolas, completos e 
incompletos! 

13. Em suma, o ME prepara-se para concretizar uma opção que perturba gravemente a vida de 
centenas, se não milhares, de professores, ao mesmo tempo que contraria o espírito subjacente 
à Lei n.º 17/2018, e isto sem que tal garanta a obtenção de qualquer benefício para as escolas 
ou para o sistema educativo. 

14. Relativamente à possibilidade, aventada pelos peticionários, de serem considerados, para além 
dos completos, apenas os horários incompletos com 15 ou mais horas, reconhecendo a 
FENPROF que tal hipótese será sempre preferível à preconizada pelo ME, é opinião desta 
federação de sindicatos que só a consideração de todos os horários incompletos, qualquer que 
seja a sua dimensão, permitirá assegurar que não ocorrem as injustiças referidas atrás no que à 
distribuição de colocações diz respeito. 

15. Perante tudo o que se expõe, a FENPROF, tal como defendeu em ofício que dirigiu 
recentemente aos grupos parlamentares, entende que se justifica a tomada de posição por parte 
da Assembleia da República, designadamente a adoção de medida legislativa que determine a 
obrigatoriedade de serem considerados todos os horários, completos e incompletos, no âmbito 
da MI a concretizar, não só, para o ano escolar 2021-2022, como para os seguintes. 
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Por último, cumprindo, como sempre, a sua obrigação legal, ao pronunciar-se sobre a Petição n.º 
199/XIV/2.ª, a FENPROF aproveita a oportunidade para reiterar, uma vez mais, o pedido de 
informação que enviou a V. Ex.ª em 4/12/2020, através do nosso ofício de referência FP-240/2020, 
já que continua aquele por satisfazer. 

Com os melhores cumprimentos, 

Pel’O Secretariado Nacional  

 

Mário Nogueira 
(Secretário-geral) 


