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Exmº Senhor  

Deputado Dr. Firmino Marques 

M. I. Presidente da Comissão de Educação, 

Ciência, Juventude e Desporto da Assembleia da 

República 

 

 

Assunto: Pedido de pronúncia sobre a Petição nº 199/XIV/2ª – Concurso de mobilidade interna 

 

A Federação Portuguesa de Professores tendo sido notificada por V. Exª para se pronunciar 

sobre a Petição nº 199/XIV/2ª, sobre o concurso de mobilidade interna, da iniciativa de Sílvia 

Marlene Carneiro da Silva, defende que a pretensão dos seus subscritores deve ser atendida, 

uma vez que considera ser de elementar justiça a pretensão constante da petição. 

Na verdade, o regime de recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos básico e 

secundário e de formadores e técnicos especializados, previsto no Decreto -Lei n.º 132/2012, 

de 27 de junho, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 28/2017de 15 de março, prevê no seu art. 

9º, nº 4, a obrigatoriedade dos docentes providos em quadro de zona pedagógica de concorrerem 

a todo o seu QZP. Atendendo à dimensão dos QZP, a colocação daqueles docentes é feita muitas 

vezes em lugares muito afastados da sua residência habitual e do seu agregado familiar, o que 

tem consequências não só a nível afetivo e emocional, como também a nível das economias 

familiares, pelo acréscimo dos elevados custos inerentes à deslocação dos docentes dos seus 

núcleos familiares. 

A exclusiva disponibilidade de horários completos aos docentes opositores ao concurso de 

mobilidade interna, tal como previsto no Aviso n.º 4493-A/2021, de 10 de março, que regula a 

abertura do procedimento concursal de educadores de infância e de professores dos ensinos 

básico e secundário para o ano escolar de 2021/2022, vai aumentar ainda mais aquela enorme 

injustiça, pois vai aumentar a possibilidade de afastamento dos professores providos em QZP 

das suas residências e das suas famílias, uma vez que só a partir da primeira Reserva de 

Recrutamento serão disponibilizados os horários incompletos, subvertendo, inclusivamente a 

ordenação dos docentes no concurso e a respetiva colocação de acordo com o critério da 

graduação profissional, do que decorrerá a colocação de docentes com maior graduação 
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profissional em agrupamentos de escolas/ escolas não agrupadas mais distantes das preferências 

manifestadas como prioritárias. 

Aquela previsão, constante do nº 9, II- Parte IV, do Aviso n.º 4493-A/2021, de 10 de março, 

para além de violar o disposto no art. 26º do Decreto -Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na 

redação dada pelo Decreto-Lei n.º 28/2017de 15 de março, que prevê que para as necessidades 

temporárias a ordenação dos docentes segundo a graduação profissional, viola também o 

disposto no art. 27º, nº 1 daquele diploma que dispõe que e citamos “As necessidades 

temporárias, estruturadas em horários completos ou incompletos, são recolhidas pela Direção -

Geral da Administração Escolar mediante proposta do órgão de direção do agrupamento de 

escolas ou da escola não agrupada.” 

Para além da disposição constante do nº 9, II- Parte IV, do Aviso n.º 4493-A/2021, de 10 de 

março ser ilegal por violação das normas acima referidas, sofre de inconstitucionalidade por 

violação do princípio da igualdade, previsto no art. 13º, do direito à família, previsto no art. 36º, 

do direito à segurança no emprego, previsto no art. 53º, do direito ao trabalho nas condições 

previstas nos arts. 58º e 59º e do direito à família, previsto no art. 67º, todos da Constituição da 

República Portuguesa. 

Assim, defende a Federação Portuguesa dos Professores, que a Petição nº 199/XIV/2ª deve 

ser considerada nas pretensões formuladas pelos seus subscritores, uma vez que para além de 

permitirem a reposição da legalidade jurídica, contribuem para a justiça e transparência do 

concurso de recrutamento e mobilidade dos docentes e para o respeito pelos seus direitos, como 

é de elementar justiça. 

 

Lisboa, 12 de abril de 2021 

  O Presidente da Direção  

 

  Filipe do Paulo 

 

 

 

 


