
 
Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório Final 

Deputado Relator: António Cunha 

 

 

 

 

 

Peticionário: 
 Sílvia Marlene Carneiro da Silva 

N.º de assinaturas: 8742 

Concurso de mobilidade interna 



 
Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

PARTE I – NOTA PRÉVIA 

PARTE II – OBJETO DA PETIÇÃO 

PARTE III – ANÁLISE DA PETIÇÃO 

PARTE IV – DILIGÊNCIAS EFETUADAS PELA COMISSÃO 

PARTE V - OPINIÃO DO RELATOR 

PARTE VI – CONCLUSÕES 

 

 

 

 

 

 



 
Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto 

 

3 

 

PARTE I – NOTA PRÉVIA 

 

A Petição Nº 199/XIV/2ª deu entrada na Assembleia da República em 5 de 

fevereiro  de 2021. No dia 29 de janeiro de 2021, por despacho do Senhor Vice-

Presidente da Assembleia da República, esta petição baixou à Comissão de 

Educação, Ciência, Juventude e Desporto. A petição tem 8742 assinaturas, 

sendo o 1ª subscritora a cidadã  Sílvia Marlene Carneiro da Silva. 

Seguiram-se os trâmites previstos na Lei do Exercício do direito de Petição (LDP) 

e, após apreciação da Nota de Admissibilidade e verificação de que a petição 

cumpria os requisitos formais estabelecidos, a mesma foi definitivamente 

admitida e nomeado como relator o signatário para elaboração do presente 

Relatório o Deputado ora signatário. 

 

PARTE II – OBJETO DA PETIÇÃO 

Considerando que a explicitação na nota de admissibilidade, que acompanha o 

relatório, está correta é transcrito o seu teor quanto ao solicitado pelos 

peticionários:  

 

1. A petição alerta para o fato que o Ministério da Educação (ME) anunciou que 

a partir do próximo concurso de mobilidade interna irão constar horários 

completos, levando a que os horários incompletos sejam apenas 

considerados a partir da primeira reserva de recrutamento, determinando, 

deste modo, uma inversão na atribuição das colocações disponíveis, ficando 

os docentes de maior graduação colocados em escolas mais distantes das 

preferências que tinham manifestado como prioritárias.  

2. Para o efeito apresenta os seguintes fundamentos, em resumo:  

2.1. Em de agosto de 2020, o ME divulgou, através de uma nota enviada à 

comunicação social e dando conta de um Acórdão do Tribunal Central 

Administrativo do Sul (TCA Sul) datado de abril de 2020 que, a partir do ano 

letivo seguinte, passavam apenas a ser disponibilizados horários completos 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13567
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(22 horas de aulas de um total de 35) nos concursos destinados aos 

professores do quadro, levando a que os horários incompletos fossem 

apenas considerados a partir da primeira reserva de recrutamento, ou seja, 

determinando, deste modo, uma inversão na atribuição das colocações disponíveis. 

Os docentes de maior graduação ficariam colocados em escolas mais distantes das 

preferências que tinham manifestado como prioritárias; 

2.2. O Acórdão do TCA Sul veio dar razão à opção adotada pelo ME no 

concurso de 2017/2018 de disponibilizar apenas horários completos — o que 

aconteceu pela primeira vez nesse ano letivo e levou a que centenas de 

professores fossem colocados ainda mais longe de casa;  

2.3. Daí resultou uma alteração ao diploma (aprovado pelo Parlamento, e 

promulgado pelo Ex.mo Senhor Presidente da República) que regulamenta a 

colocação de docentes, especificando-se que “no âmbito do concurso de 

mobilidade interna são considerados todos os horários completos e 

incompletos recolhidos pela Direcção-Geral da Administração Escolar”; 

2.4. Há vários professores que assinaram esta petição que iniciaram a sua 

carreira há cerca de vinte anos, sendo colocados, ao longo do tempo, em 

dezenas de estabelecimentos de ensino público, muitas vezes aceitando 

horários temporários e incompletos, procurando perfazer tempo de serviço. 

Em 2018/2019 vincularam a um Quadro de Zona Pedagógica (QZP); 

2.5. Muitos destes docentes do quadro, colocados em horários incompletos 

até agora, já beneficiavam de redução na componente letiva;  

2.6. Um docente contratado pode ver aditado o seu horário em 7 horas, assim 

sendo, o limite de horas a considerar (horário incompleto) para um docente 

de quadro deveria ser de 15 horas (22h – 7h), o que os peticionários 

consideram de justo; 

2.7. Consideram os peticionários que a atuação do ME não respeita a carreira 

do professor, não o motivando, alterando as regras a meio do “jogo” e 
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quebrando o prometido - estabilidade dos quadros do corpo docente e justiça 

na graduação profissional. 

Em suma, os peticionários, solicitam que no concurso de mobilidade interna, que 

visa a aproximação à área de residência dos docentes do quadro, sejam 

considerados todos os horários disponíveis, completos e incompletos. 

 

Em termos de enquadramento legal desta matéria, realça-se a aprovação do 

Decreto-Lei n.º 36/2 019 de 15 de março, que "mitiga os efeitos do congelamento 

ocorrido entre 2011 e 2017 na carreira docente". Tendo em conta que a 

contagem do tempo de serviço, para efeitos de progressão na carreira, não foi 

feita entre 2011 e 2017, este diploma veio definir que, a partir de 1 de janeiro de 

2019, no momento da progressão ao próximo escalão, são acrescentados 2 

anos, 9 meses e 18 dias ao tempo de serviço dos docentes. Assim, este diploma 

não contempla a principal pretensão dos peticionários: “a recuperação total do 

tempo de serviço cumprido nos períodos de congelamento: 9 anos, 4 meses e 2 

dias”. 

 

 

PARTE III – ANÁLISE DA PETIÇÃO 

 

De acordo com a Nota de Admissibilidade respeitante à presente Petição: 

 

1. O objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, encontrando-

se identificado o subscritor, estando também presentes os demais 

requisitos formais estabelecidos no artigo 9.º da Lei de Exercício do 

Direito de Petição/LEDP, Lei nº 43/90, de 10 de agosto, alterada e 

republicada recentemente pela Lei n.º 63/2020, de 29 de outubro. 

2. Consultada a base de dados da atividade parlamentar foram localizadas 

várias iniciativas sobre a mesma matéria que estão elencadas na nta de 

admissibilidade em anexo. No entanto, salientam-se as seguintes:  

https://dre.pt/home/-/dre/121081281/details/maximized?serie=I
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2.1. Projeto de Lei n.º 682/XVI/2.ª (BE) - Programa extraordinário de 

vinculação dos docentes com 5 ou mais anos de serviço. 

2.2. Projeto de Lei n.º 660/XVI/2.ª (PCP) - Abertura de concurso para a 

vinculação extraordinária do pessoal docente das componentes técnico-

artístico especializado para o exercício de funções nas áreas das artes 

visuais e dos audiovisuais, nos estabelecimentos públicos de ensino; 

2.3 . Projeto de Lei n.º 658/XVI/2.ª (PCP) - Procede à oitava alteração ao 

Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, que estabelece o regime de 

recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos básico e 

secundário;  

2.4. Projeto de Lei n.º 657/XVI/2.ª (PCP) - Vinculação extraordinária de todos 

os docentes com cinco ou mais anos de serviço até 2022;  

2.5. Projeto de Resolução n.º 846/XIV/2.ª (BE) - Pela vinculação 

extraordinária dos docentes de técnicas especiais.  

Na anterior legislatura foi localizada a petição n.º 376/XIII/2.ª - Solicitam a 

retificação das listas de mobilidade interna, e contratação inicial, de 2017-

18 divulgadas pelo Ministério da Educação e as iniciativas seguintes: 

 2.6. Projeto de Lei n.º 607/XIII/3.ª (PCP) - Procede à sétima alteração ao 

Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, que estabelece o regime de 

recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos básico e 

secundário;  

2.7. Projeto de Resolução n.º 1312/XIII/3.ª (PCP) - Recomenda a realização 

de um concurso geral de professores em 2018 e a alteração do regime de 

recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos básico e 

secundário; 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110322
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45702
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45699
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45702
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45605
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41691
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42159
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2.8. Projeto de Resolução n.º 1174/XIII/3.ª (BE) - Recomenda ao Governo a 

melhoria do regime de recrutamento e mobilidade dos docentes da 

educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário; 

3.  A matéria objeto da petição insere-se em primeira linha no âmbito das 

competências do Governo e do Ministro da Educação em particular, ao 

abrigo do disposto nos artigos 25.º da Lei de organização e funcionamento 

do Governo.  

No entanto, “compete à Assembleia da República, no exercício de 

funções de fiscalização, vigiar pelo cumprimento da Constituição e das 

leis e apreciar os atos do Governo e da Administração”. 

4. Nos termos do artigo 21.º, n.º 1 da LEDP é obrigatória a audição dos 

peticionários perante a Comissão   bem como a apreciação em 

Plenário (artigo 24.º, n.º 1, alínea a), da LEDP), e a publicação no Diário 

da Assembleia da República (artigo 26.º, n.º 1, alínea a), idem); 

 

PARTE IV – DILIGÊNCIAS EFETUADAS PELA COMISSÃO 

 

a) Pedido de informação 

 

Ao abrigo do disposto pela alínea c) do n.º 3 do artigo 17º da LEDP, foi solicitada 

informação sobre o teor da petição às seguintes entidades para se 

pronunciarem, no prazo de 20 dias, ao abrigo do disposto nos 4 e 5 do artigo 

20º, conjugado com o artigo 23º da Lei do Exercício de Petição: 

FENPROF - Federação Nacional dos Professores 

FENEI - Federação Nacional de Educação e Investigação 
FNE - Federação Nacional da Educação 
ANP - Associação Nacional de Professores 
ANVPC - Associação Nacional de Professores Contratados 
SIPE - Sindicato Independente de Professores e Educadores 
CE - Conselho das Escolas 
ANDE - Associação Nacional de Dirigentes Escolares 
ANDAEP - Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41921
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FPP - Federação Portuguesa de Professores 
 Ministro da Educação 

 
Todas as entidades a quem foi solicitada informação responderam, podendo 

ser consultados em Petição Nº 199/XIV/2ª . 

 

b) Audição dos Peticionários 

 

Tendo em conta o número de subscritores da Petição e cumprindo-se o disposto 

no artigo 21ª da Lei de Exercício do Direito de Petição, a Comissão de Educação, 

Ciência, Juventude e Desporto procedeu à audição dos peticionários, na reunião 

de 20 de abril de 2021, estando a respetiva gravação disponibilizada na página 

da Comissão. 

 

PARTE V – Opinião do Relator 

 

O signatário do presente relatório manifesta a sua opinião política sobre em  

Petição Nº 199/XIV/2ª . 

O Governo, ao decidir excluir a atribuição de horários incompletos, com menos 

de 22 horas letivas semanais, dos concursos de MI, em que são opositores 

docentes QA/QE sem pelo menos 6 horas atribuídas e docentes QZP que 

pretendem aproximar-se das zonas da sua residência, tal como aconteceu em 

2017, poderá causar problemas às escolas e arriscando queixas de muitas 

centenas de docentes, lançando a confusão nas escolas. 

Os docentes serão factualmente colocados numa situação onde não foi 

respeitada a graduação profissional porque haverá docente com o mesmo 

vínculo, mas menos graduados, que ocuparão as vagas a que teriam o direito de 

concorrer. No concurso de Mobilidade Interna de 2017, houve inúmeros 

exemplos de professores que, estando no topo da lista dos Quadros de Zona 

Pedagógica, e tendo concorrido apenas a determinadas escolas, acabaram 

colocados longe porque nenhuma abriu horários completos, uma vez que muitos 

dos horários considerados incompletos em julho, e publicados nas listas 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13567
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13567
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publicadas em agosto, já não o são efetivamente em setembro porque é durante 

o mês de agosto que as escolas têm as turmas definitivamente fechadas e 

aprovadas, as turmas dos cursos profissionais aprovadas, projetos aprovados, 

entre outros. Um docente de QA/QE ou de QZP cumpre sempre um horário total 

de 35 horas de serviço semanal, distribuídos entre a componente letiva a 

componente não letiva de estabelecimento (apoio a alunos, coadjuvação, 

tutorias, clubes, atividades do plano anual de atividades, cargos de gestão 

intermédia, direção de turma, entre outros) e a componente não letiva de trabalho 

individual (preparação das aulas e da avaliação do processo ensino-

aprendizagem, a elaboração de estudos e trabalhos de investigação de natureza 

pedagógica ou científico-pedagógica) 

O governo alega a sua decisão com o argumento de uma adequada gestão de 

recursos humanos, mas não a demonstra nem com factos, nem com estudos 

credíveis. 

Concluindo, o relator lamenta que o governo insista numa estratégia 

discricionária de disponibilização de horários para o concurso de mobilidade 

interna que não serve as escolas, prejudica deliberadamente os docentes e que 

afetará negativamente os alunos e as suas aprendizagens. 

 

PARTE VI – Conclusões 

Face ao exposto, a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto 

emite o seguinte parecer: 

 

1. O objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, encontrando-

se identificado o subscritor, estando também presentes os demais 

requisitos formais estabelecidos no artigo 9.º da Lei de Exercício do 

Direito de Petição (LEDP); 

 

2. Uma vez que a Petição é subscrita por 8742 peticionários, é obrigatória a 

audição dos peticionários perante a Comissão, a publicação integral da 

petição no Diário da Assembleia da República/DAR (artigo 26.º, n.º 1, 
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alínea a), idem) e a apreciação em Plenário (artigo 24.º, n.º 1, alínea a), 

da LEDP). 

 
3. Deve ser remetida cópia da petição e do respetivo relatório aos Grupos 

Parlamentares e ao Governo ((Ministro da Educação), para eventual 

adoção de medidas que entenderem pertinentes, nos termos do artigo 19º 

da LEDP. 

 

Palácio de S. Bento, 23 de abril de 2021 

 

O Deputado Relator,    O Presidente da Comissão, 

 

 

(António Cunha)    (Firmino Marques) 


