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PARECER DA FENPROF 
 

Projeto de Lei nº 705/XII/4ª 
"Revoga a mobilidade Especial e o Regime Jurídico da 

Requalificação de trabalhadores em Funções Públicas” 
 
 
A FENPROF, Federação Nacional dos Professores, membro da Frente Comum 

dos Sindicatos da Administração Pública e da Confederação Geral dos 
Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional, CGTP-IN, vem, desta forma, 
pronunciar-se sobre o teor do Projeto de lei supra identificado, de iniciativa 
legislativa do grupo parlamentar do PCP. 

 
A FENPROF concorda e subscreve a presente proposta de Projeto de Lei 

porquanto o Regime de Requalificação constitui um instrumento profundamente 
desajustado e penalizador dos direitos laborais dos trabalhadores em geral e dos 
professores em particular. 

 
O atual Regime, aplicado aos docentes configura mais um ataque à qualidade da 

Escola Pública que assim se vê privada de recursos imprescindíveis ao seu bom 
funcionamento e desempenho. Na verdade, as nefastas políticas de sucessivas 
equipas do Ministério da Educação, têm retirado às escolas, um grande número dos 
seus principais protagonistas que são os Professores. Este é um grupo profissional 
onde não há excedentes. 

 
A saída de milhares de profissionais do Ensino e a ilegal teimosia do Ministério 

da Educação em não admitir nos quadros, novos Professores que, ano após ano 
asseguram necessidades permanentes do sistema, deixa as escolas em situação 
indesejadas e põe em causa o Direito Constitucional que consagra a Liberdade de 
Aprender e Ensinar. 

 
Assim, a FENPROF, ainda que integralmente de acordo com a presente 

proposta, solicita a inclusão na mesma da proibição expressa de repristinação de 
qualquer normativo atinente a mobilidade especial, bem como a previsão da futura 
produção de instrumentos legislativos de regimes de mobilidade que possam, 
efetivamente ser promotores da realização profissional de todos os trabalhadores. 

 
Subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos 
 
Lisboa, 9 de fevereiro de 2015  
 

O Secretariado Nacional da FENPROF 


