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Exma. Senhora 

Chefe do Gabinete de Sua Excelência a 

Presidente da Assembleia da República 

Dra. Noémia Pizarro 

 
 
 
 
 
 

SUA REFERÊNCIA 
 

 SUA COMUNICAÇÃO DE 
 

 NOSSA REFERÊNCIA 
Nº: 1508 
ENT.: 1535 
PROC. Nº: 

 DATA 
12/03/2013 

 
ASSUNTO: 

  
RESPOSTA À PERGUNTA N.º 1227/XII/2.ª  
 

 
 
Encarrega-me a Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade de enviar cópia do 

ofício n.º 676, datado de 11 de março de 2013, do Gabinete do Senhor Ministro da Educação e Ciência, 

sobre o assunto supra mencionado. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 
A Chefe do Gabinete 

 
Marina Resende 
 
 

 



GABINETE DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA 

 

Avª 5 de Outubro, nº 107, 13º - 1069-018 Lisboa 

 
Exma. Senhora  
Secretária de Estado dos Assuntos 
Parlamentares e da Igualdade 
Drª Maria Teresa da Silva Morais 

N/ Referência 
Pg. 676.11/03/2013 (1227) 
 

Assunto: Resposta à pergunta n.º 1227/XII/2.ª – “Vinculação extraordinária de 
professores.” 
____________________________________________________________ 

Em resposta à pergunta mencionada em epígrafe, apresentada pelos Senhores 
Deputados Michael Seufert, Nuno Magalhães, Inês Teutónio Pereira, João 
Pinho de almeida, Hélder Amaral, José Ribeiro e Castro do grupo parlamentar 
do Partido Popular (CDS-PP), Sua Excelência o Ministro da Educação e Ciência 
encarrega-me de transmitir, relativamente às questões colocadas, os 
seguintes esclarecimentos: 
 

i. A fixação das vagas para o concurso externo extraordinário foi 
determinada considerando desde 2009 (ano da realização do 
último concurso externo) a permanência ininterrupta da 
existência de horários completos e anuais por grupo de 
recrutamento, considerando a área geográfica de verificação.  

ii. A Resolução da Assembleia da República constituiu um marco 
decisivo na estratégia do Governo quanto ao assunto em causa. 
Nessa medida, foi necessário criar condições de sustentação 
jurídica que passaram por um processo legislativo e que resultou 
na elaboração do DL n.º 7/2013. Por outro lado foi necessário 
levar a efeito o levantamento exaustivo das reais necessidades 
que pudessem, nesta fase excepcional, constituir o leque de 
integração.  

iii. Refira-se que o Governo, ao fim de um ano de mandato, tomou 
este assunto como uma das suas prioridades estratégicas, 
implementando-a antes do concurso ordinário de forma a colocar 
os docentes que integrarem o quadro agora pudessem no 
concurso ordinário concorrer em situação de paridade com os 
demais professores do quadro. Esse facto constitui um ganho 
considerável na estabilidade profissional destes docentes. 

iv. Por outro lado, entendeu o Governo que a universalização do 
acesso permitiu que docentes com menos de 10 anos de serviço 
pudessem, também, ter a expectativa de integração no quadro 
tornando o concurso mais equitativo.  

Com os melhores cumprimentos 

               O Chefe do Gabinete  

                                 

                                                  Vasco Lynce 
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