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Exmo. Sr. Presidente da Comissão 

Parlamentar de Educação e Ciência 

Dr. Firmino Marques 

 

      Porto, 5 de abril de 2021 

 

Assunto: Petição n.º 199/XIV/2.ª – Parecer do SIPE 

 

Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE), pessoa coletiva n.º 

514023422, com sede na Rua Aníbal Cunha, 99, 4050-048 Porto, em representação 

dos direitos e interesses legalmente protegidos dos seus associados, tendo sido 

notificado por V.ª Ex.ª para se pronunciar sobre a Petição n.º 199/XIV/2.ª, 

apresentada por Sílvia Marlene Carneiro da Silva, vem expor o seguinte:  

 

1. O SIPE considera que o regime de concursos para seleção, recrutamento e 

mobilidade do pessoal docente da educação, dos ensinos básico e secundário 

é uma ferramenta primacial para o funcionamento harmonioso do sistema de 

ensino, pelo que o diploma que o rege e as portarias extensivas devem 

consagrar normas que visem um concurso célere, objetivo, justo e 

transparente para os docentes. 

2. Face ao exposto, consideramos ser fundamental que, em todas as fases do 

concurso, bem como nos regimes de mobilidade, se adote a graduação 

profissional como primado para a seriação e colocação dos docentes.  

3. Foi precisamente com este objetivo que o SIPE apresentou à A.R. a Petição 

n.º 546/XII. 
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4. Atualmente, o Decreto-Lei em vigor continua a permitir, a par e passo, 

distorções à graduação profissional dos docentes, permitindo a 

ultrapassagem de docentes mais graduados por outros com menor graduação 

profissional, o que para o SIPE é inadmissível. 

5. Estamos, no caso sub judice, mais uma vez, perante uma dessas situações, 

em que se opera mais uma distorção da pedra de toque dos concursos, a única 

frontalmente acolhida pelo legislador, que é (deveria ser efectivamente): a 

graduação profissional. 

6. A Mobilidade Interna e Reserva de Recrutamento resulta de um 

procedimento concursal conjugado onde os Professores apresentam apenas 

uma candidatura (a ambos), colocam apenas por essa vez os códigos de 

Agrupamentos e manifestam por essa única vez as suas preferências por 

Agrupamento, para qualquer horário (completo e incompleto) existente 

nesses Agrupamentos. 

7. A alteração das regras concursais e a sua repercussão nas preferências dos 

Professores e no concurso subvertem dos resultados, implicando uma 

violação do princípio da graduação profissional, com professores menos 

graduados a ficarem nas “preferências manifestadas” dos mais graduados, 

que se viram assim, injustificadamente, colocados bem mais longe de casa e 

das suas famílias. 

8. Atentemos, para o efeito, à redação do Decreto-Lei 132/2012, na sua versão 

em vigor, que no seu artigo 25.º, sob a epigrafe de necessidades temporárias, 

afirma que os docentes são colocados por graduação profissional.  

9. Ora, a alteração do Ministério colide integralmente com este princípio, já 

que, o artigo 27.º prevê que “o preenchimento dos horários é realizado 

através de uma colocação nacional, efetuada pela Direção-Geral da 

mailto:sipe@iol.pt
http://www.sipe.pt/


Sede Nacional:  
R. Anibal Cunha n.º 99  
4050 – 048  Porto 
Tel. 22 2076060     Fax: 22 2076069   
E-Mail: sipe.nacional@gmail.com 
Pág: www.sipe.pt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Administração Escolar pelos docentes referidos nas alíneas do artigo 

anterior, seguindo a ordem nele indicada.” 

10. Ao não explicar se essa colocação se faz em horário letivo completo ou 

incompleto, não se tratou de descuido do legislador ou de uma zona lacunosa 

deixada á livre apreciação da administração. 

11.  Antes, é fruto de uma intenção legislativa de não fazer diferenciação ou 

distinção entre horários completos e horários incompletos.  

12. Por sua vez a decisão da Assembleia da República através da Lei n.º 

17/2018, de 19 de abril, promulgada pelo Presidente da República, 

considerou que que os horários a concurso seriam todos: completos e 

incompletos, corroborando a perspetiva que aqui se advoga.  

13. Consideramos, a mais, que se trata de uma decisão vinculativa que perpetua 

no tempo até ao momento de uma nova negociação sindical e não, como o 

Ministério quer fazer crer, uma norma avulsa para o ano de 2017/2018. 

14. Por fim não se compreende a alteração das regras, geradoras de instabilidade 

e precariedade, sem negociação sindical, as quais prejudicam milhares de 

docentes. 

15. Senão vejamos que, ao disponibilizar apenas os horários completos, o 

Ministério da Educação reduziu aos Professores de carreira a possibilidade 

de anos e anos a circular pelo país em prol da Educação, se aproximarem 

das suas residências, ignorando toda uma lógica inerente à manifestação de 

preferências. 

16. Posto isto, relativamente à pretensão dos peticionários, consideramos de 

inteira justiça que sejam disponibilizados os horários completos e 

incompletos na mobilidade interna, pelas razões que a seguir, sucintamente, 

se apresentam. 

mailto:sipe@iol.pt
http://www.sipe.pt/


Sede Nacional:  
R. Anibal Cunha n.º 99  
4050 – 048  Porto 
Tel. 22 2076060     Fax: 22 2076069   
E-Mail: sipe.nacional@gmail.com 
Pág: www.sipe.pt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

17. A todos os docentes dos quadros deve ser dada a possibilidade de 

concorrerem ao maior número de horários possível, de forma a poderem 

aproximarem-se da sua residência – é essa a expectativa que cada um dele 

tem, como sucede com os demais trabalhadores  

18. O facto de o ME querer considerar exclusivamente os horários completos na 

mobilidade interna aumenta os fatores de injustiça entre os docentes 

obrigando-os a afastar-se das suas famílias e das suas residências. 

19. Além de que as vagas lançadas a concurso desta forma, apuradas pelo 

Ministério, não correspondem às reais necessidades do sistema.  

20. Acresce que a recolha de todos os horários completos e incompletos deveria 

ser feita até ao final do mês de julho e consequente preenchimento dos 

mesmos na primeira colocação da Mobilidade Interna (agosto). Ora tal não 

acontece. (São muitos os horários completos lançados após esta fase ficando 

estes horários fora do alcance dos docentes mais graduados) 

21. Também a argumentação do Ministério baseada na otimização dos recursos 

humanos olvida uma premissa fundamental.  

22. Isto, na medida em que os docentes mais graduados na lista são, 

naturalmente, os professores mais velhos e, portanto, já têm redução de 

horário prevista no artigo 79. do ECD.  

23. A título de exemplo, o horário de um docente com 50 anos de idade é de 20 

horas letivas semanais (em 35h) pois tem uma redução de duas horas letivas. 

24. Passa a ser, no entanto, obrigado a concorrer a um horário de 22 horas.  

25. A sua colocação num Agrupamento obriga a libertação, imagine-se, de duas 

horas para a contratação.  

26. Tal implica, portanto, a contratação de mais um docente, a título 

substancialmente precário.  
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27. A nova solução legislativa que o Ministério apresenta poderá ter por 

consequência a massificação deste tipo de ações judiciais. 

28. A não ser que, com a aprovação da petição em apreço, esta ilegalidade e 

injustiça para os concursos docentes seja remediada, cumprindo o desígnio 

da graduação profissional.  

 

RECOMENDAÇÃO 

 

Tendo em conta a descrição das circunstâncias plasmadas pela subscritora da 

Petição e que aqui se tentaram exprimir, o SIPE recomenda que o conteúdo da referida 

Petição seja considerado, para que seja garantido um concurso nacional célere, objetivo, 

justo e transparente, com a disponibilização de horários completos e incompletos.  

 

Subscrevo-me com os melhores cumprimentos, 

 

A Presidente do SIPE, 

(Júlia Azevedo) 
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