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       Exmo. Senhor  
       Dr. Firmino Marques  
       Presidente da Comissão de Educação, 
       Ciência, Juventude e Desporto  
       Assembleia da República 
 
 
Braga, 29.03.2021   V. Refª: Ofício nº 65/8ª-CECJD/2021                     N/Ref.ª 043/GP/2021 
 
 
Assunto: Petição nº 199/XIV/2ª – Pedido de Informação  
 

Relativamente ao teor inserto e vertido na petição em equação, a Associação Nacional de Professores (ANP), 
vem no exercício do direito de pronúncia nos termos da Lei do Exercício do Direito de Petição previsto na Lei 
nº 43/90 de 10 de agosto, alterada pelas Leis nºs 6/93 de 1 de março, 15/2003 de 4 de junho e 45/2007 de 
24 de agosto, entendemos que a pretensão formulada pela ora peticionante deverá ser atendida em sede 
legislativa. 

I – ANÁLISE PRÉVIA: 
 

1. A factualidade descrita na petição, com o devido respeito, corresponde a uma realidade existente no 
nosso sistema educativo, a qual tem prejudicado os seus intervenientes, designadamente, os 
docentes de carreira detentores do vínculo de Quadro de Zona Pedagógica; 

 

2. Aliás, neste âmbito a ANP já apresentou nos últimos anos civis junto do Senhor Presidente da 
República, o Sr. Primeiro-ministro e o Sr. Ministro da Educação, contributos correlacionados e 
atinentes com esta matéria, ou outras similares.   

 

II – PARECER DA ANP SOBRE A PETIÇÃO PROPRIAMENTE DITA: 
 

A ANP, após leitura e análise do vertido na petição, concorda totalmente e apoia a pretensão justíssima a 
aplicar a todos os docentes de Carreira obrigados a concorrerem ao referido concurso de Mobilidade Interna, 
pelo seguinte: 

3. Os QZP tal como estão definidos têm uma dimensão geográfica muito extensa e muito abrangente, 
o que, per si, origina a colocação de muitos docentes a centenas de quilómetros das suas áreas de 
residência, com custos económicos e familiares devastadores; 
 

4. A serem considerados apenas horários incompletos em Mobilidade Interna a razão primeira da 
possibilidade de aproximação dos docentes à sua área de residência esfuma-se, e esta probabilidade 
diminui assustadoramente porquanto, reduzem-se imenso a quantidade de horários disponíveis e, 
por conseguinte, menor probabilidade de aproximação à residência; 

 

5. Há muitos docentes de carreira que já beneficiam de redução da componente letiva, pelo que, a 
disponibilidade de horários incompletos até podem ser adequados à situação profissional dos 
mesmos; 

 

6. As necessidades das Escolas cada vez mais se estruturam em: horários completos e horários 
incompletos, mas a otimização destes recursos acontece sempre, pois as necessidades das escolas, 
hoje em dia, são imensas e de vária ordem e às quais é necessário dar constantemente respostas 
adequadas; 
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7. O limite de horas a considerar como horário incompleto para docentes de quadro de 15 h é muito 

razoável em termos de fomentar alguma equidade e justiça, porém a ANP concordaria e acharia mais 
justo o limite de 12 h como horário incompleto; 

 

8. A medida de eliminar os horários incompletos do concurso de MI não respeita a carreira dos 
professores: desmotiva, provoca o aumento do absentismo docente, aumenta a contestação e 
degrada o ambiente escolar, diminui o prestígio da escola pública; 
 

9. Os danos causados pela aplicação desta medida serão incalculáveis e só quando se efetivarem, o que 
de todo não se deseja que aconteça, a tutela sentirá também os efeitos bem nefastos da aplicação 
desta medida à luz do Acórdão da decisão de um tribunal; 
 

10. A estabilização dos quadros do corpo docente continua a ser desprezada, ao invés do proclamado 
pela tutela; 
 

11. Finalmente, o respeito pela graduação profissional e tempo de serviço não é acatado em termos de 
colocação, pois verificar-se-á que os docentes contratados, colocados nas primeiras Reservas de 
Recrutamento, irão ser colocados muito mais próximos das suas residências relativamente a milhares 
de docentes colocados em Mobilidade Interna. 
 

12. Ora, o estado português, no caso vertente o Ministério da Educação, deve sempre pugnar pelo estrito 
cumprimento da legalidade formal, material, mas sobretudo pelo respeito dos princípios 
constitucionais internos, mas também os internacionais, designadamente, os contidos na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, intrínsecos ao funcionamento de um verdadeiro Estado de Direito. 
 

13. Assim, ao serem considerados apenas horários incompletos em Mobilidade Interna nos docentes de 
carreira, consequentemente os docentes contratados (sem vínculo à Função Pública), em sede das 
primeiras Reservas de Recrutamento, irão ser colocados muito mais próximos das suas residências 
relativamente a milhares de docentes colocados em Mobilidade Interna. 
 

14. Semelhante desiderato, com o devido respeito, viola sem qualquer espécie de rebuço, o vertido no 
artigo 13º da Constituição da República Portuguesa, ou seja o “princípio da igualdade”, assim como 
a Declaração Universal dos Direitos do Homem segundo a qual todas as pessoas “têm direito a 
condições equitativas e satisfatórias de trabalho”, vide o nº 1 do artigo 23º. 

 

15. A Associação Nacional de Professores, (ANP) apoia incondicionalmente esta iniciativa, esta petição, 
e espera o provimento da mesma por parte de todos os Grupos Parlamentares. 

 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 

A Presidente da Direção Nacional da  
Associação Nacional de Professores, 

         (Paula Figueiras Carqueja) 
 


