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REVISÃO DO DECRETO - LEI N.º 132/2012, DE 27 DE JUNHO 
PROPOSTA DO SEPLEU 

(14/12/2016) 
 
A estabilidade do corpo docente nos estabelecimentos de ensino configura uma questão 
complexa e multidimensional. Reveste-se de evidentes aspetos pedagógicos, na qualidade das 
relações entre educadores e educandos, no desenvolvimento de projetos educativos, no 
sentimento de pertença a determinada comunidade educativa assim como aspetos 
relacionados com a estabilidade familiar e profissional. 
 
Assim sendo, é da extrema importância a criação de um modelo de concurso docente que 
permita dotar os Quadros dos Agrupamentos dos recursos humanos necessários ao 
desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, com um apuramento real de vagas de 
acordo com as mesmas necessidades, permitindo a colocação dos docentes, respeitando a sua 
graduação profissional e, simultaneamente, uma efetiva aproximação à sua área de residência. 
 
Nestes últimos anos, principalmente desde 2008/2009 assistimos a grandes alterações no 
regulamento dos concursos dos docentes: “Concurso para Professores Titulares”; candidatura 
“obrigatória”, em 2009, dos docentes do QZP (Quadros de Zona Pedagógica) ao QA (Quadro de 
Agrupamento) do seu QZP de vinculação; Os QZP foram alargados geograficamente 
(transtornando grandemente a vida familiar da maioria dos docentes); estas alterações 
traduzem-se em enorme desgaste físico e psicológico, pois muitos docentes do QA com mais 
graduação encontram-se a grandes distâncias das suas residências, enquanto colegas do QZP 
muito menos graduados que por via do Concurso de Mobilidade Interna, ficam 
sistematicamente colocados muito mais próximos das suas residências. 
 
Por isso propomos a periodicidade anual para TODOS os tipos de Concurso (incluindo o 
concurso interno), onde exista um verdadeiro apuramento de vagas, respeitando-se as reais 
necessidades das escolas, pois a estabilidade do corpo docente deverá ocorrer por via da 
estabilização dos seus quadros e não através de colocações plurianuais compulsivas 
causadoras de enormes injustiças. 
 
Por estas razões propomos a extinção do “Quadro de Zona Pedagógica”, prevalecendo 
unicamente o “Quadro de Agrupamento”. Esta medida corrigiria de uma só vez todas as 
injustiças enumeradas e tornaria o sistema de concurso dos docentes mais transparente, 
respeitando-se os mais elementares princípios da equidade. 
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Ainda assim, na eventualidade de não ser acolhida esta proposta, apresentamos as seguintes 
considerações à proposta do ME (Ministério da Educação), sugerindo as seguintes alterações: 
O SEPLEU considera que, a maioria das alterações propostas pelo ME não levam a uma revisão 
de fundo, como seria desejável, ficando-se muito aquém das legítimas expectativas dos 
docentes. Desta forma, no sentido de uma verdadeira revisão do diploma em epígrafe, afigura-
se como essencial que fossem equacionados os seguintes aspetos: 

• Periodicidade anual para o Concurso Interno; 
• Redimensionamento das áreas geográficas dos Quadros de Zona Pedagógica; 
• Consideração da graduação profissional como critério único para a graduação dos 

candidatos em qualquer das fases dos concursos; 
• Reformulação dos intervalos de horário para efeitos de contratação. 
• Extinção da figura “renovação de contrato”; 
• Vinculação dinâmica após 3 anos de contrato anual, em horário completo no mesmo 

grupo de recrutamento. 

Numa análise mais específica ao documento apresentado pelo ME, elencamos alguns aspetos 
que, no nosso entender, carecem de uma revisão e alteração no decorrer do processo 
negocial, designadamente:  
 
• Artigo 4.º, ponto 2 
O articulado do presente artigo constitui um retrocesso face ao diploma em vigor, uma vez 
que, impossibilita os docentes dos quadros das Regiões Autónomas de serem opositores ao 
Concurso Interno e à Mobilidade Interna, em igualdade de circunstâncias, com os docentes dos 
quadros do continente. 
 
• Artigo 6.º, alínea b), ponto 1 
Um ajustamento real na afetação de docentes aos agrupamentos de escolas e escolas não 
agrupadas, só é possível com a realização anual de um Concurso Interno. 
 
• Artigo 6.º, ponto 3 
Sugere-se a manutenção do articulado disposto na legislação em vigor (6h), permitindo assim 
uma alocação de recursos humanos às escolas que constituirão uma mais-valia no 
desenvolvimento de projetos educativos e na promoção de uma escola pública de qualidade.  
 
• Artigo 8.º, ponto 2 
A inclusão na proposta de um limite máximo de dois grupos de recrutamento para efeitos de 
Concurso Externo, é também um retrocesso e vem defraudar as legítimas expectativas bem 
como o investimento feito pelos candidatos na sua formação académica. 
 
• Artigo 9.º, ponto 8 
No sentido de otimizar a relação candidato/horário/distância, sugere-se a reformulação dos 
intervalos de horário, com a inclusão de mais um parâmetro: 
 a) Horário Completo; 
 b) Horário entre 17 e 21 horas; 
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 c) Horário entre 12 e 16 horas; 
 d) Horário entre 8 e 11 horas. 
 
Com esta reformulação, pretende-se também reduzir o número de horários recusados pelos 
candidatos, assim como as rescisões de contrato efetuadas, agilizando todo o processo de 
contratação. 
 
• Artigo 9.º, ponto 10 
Sugere-se a manutenção do articulado, uma vez que a reformulação proposta, reduz 
substancialmente o leque de opções dos candidatos à contratação. 
 
• Artigo 10.º, ponto 1 
A proposta apresentada pelo ME de redação deste ponto subverte o princípio - graduação 
profissional – que defendemos que deve prevalecer em todas as etapas do concurso. 
 
• Artigo 10.º, ponto 3, alínea b) 
Uma vez que a renovação dos contratos contraria o princípio da graduação profissional, 
sugere-se a ordenação dos candidatos ao concurso externo da seguinte forma: 

►1ª Prioridade – Indivíduos qualificados profissionalmente para o grupo de 
recrutamento a que se candidatam, que tenham prestado funções docentes em pelo 
menos 365 dias nos últimos seis anos escolares, em estabelecimentos integrados na 
rede pública do ME, instituições públicas não superiores, organismos públicos da 
educação e entidades públicas; 
►2ª Prioridade - Indivíduos qualificados profissionalmente para o grupo de 
recrutamento a que se candidatam. 
 

• Artigo 17.º, ponto 5 
Propõe-se a substituição do articulado proposto pela “… última escola em que exerceram 
funções ou, em alternativa, mediante concordância entre o candidato e a direção, em 
agrupamento de escolas a indicar pela escola de validação.” 
 
• Artigo 23.º, ponto 1, alínea c) 
Discordamos da revogação da presente alínea, pois as vagas não preenchidas no concurso 
interno devem ser consideradas para efeitos de concurso externo. 
 
• Artigo 26.º 
A consideração das prioridades propostas pelo ME subverte, mais uma vez, o princípio da 
graduação profissional. 
Ainda no presente artigo, onde se lê “… 8 horas…”, deverá ler-se “…6 horas…”. 
 
• Artigo 28.º, ponto 1 
Na Mobilidade Interna, sugere-se, a ordenação dos candidatos, independentemente de serem 
vinculados no continente ou nas Regiões Autónomas, única e exclusivamente pela graduação 
profissional. 
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Ainda no presente artigo, onde se lê “… 8 horas…”, deverá ler-se “…6 horas…”. 
 
• Artigo 28.º, ponto 2 
Discordamos totalmente da revogação do presente ponto, tendo em conta que é um direito 
legítimo dos candidatos serem opositores a outros grupos de recrutamento para os quais 
possuem habilitação profissional. Por outro lado, é também uma solução para o ME, e também 
para muitos docentes com ausência da componente letiva no grupo de recrutamento em que 
se encontram vinculados. (Exemplo – grupo 240). 
 
• Artigo 28.º, ponto 4 
No presente artigo, onde se lê “… 8 horas…”, deverá ler-se “…6 horas…”. 
 
• Artigo 28.º, ponto 5 
Discordamos da revogação deste ponto, sugerindo a manutenção integral da sua anterior 
redação, de acordo com o normativo em vigor. 
 
• Artigo 29.º, ponto 6 
Discordamos da revogação deste ponto, sugerindo a manutenção integral da sua anterior 
redação, de acordo com o normativo em vigor. A proposta do ME para a nova redação deste 
ponto extingue a possibilidade da existência de voluntários neste procedimento, facto com o 
qual discordamos em absoluto. Alertamos ainda para o que consideramos ser um lapso, por 
parte de quem redigiu a presente proposta: no articulado proposto, onde se lê 
“…decrescente…”, deverá ler-se “…crescente…”. 
 
• Artigo 42.º, pontos 2 a 6 
Discordamos da manutenção das polémicas renovações no diploma dos concursos pois as 
mesmas subvertem a graduação profissional e acarretam situações de grave injustiça para os 
docentes contratados. 
 
• Artigo 42º, ponto 11 (anterior n.º 10) 
Sugere-se a extensão do articulado da seguinte forma: “… ou nos quinze dias úteis anteriores 
ao términus do período letivo.” 
 
• Artigo 42.º, ponto 16 
Sugere-se a alteração para o seguinte articulado: “…Para efeitos do disposto no presente 
decreto-lei, considera-se horário anual aquele que corresponde ao intervalo entre o último dia 
estabelecido pelo calendário escolar para o início das aulas e 31 de agosto do mesmo ano 
escolar.”. 
 
• Artigo 46.º 
O presente artigo encontra-se na norma revogatória da proposta apresentada pelo ME. Uma 
vez que esta forma de mobilidade está consignada no ECD (artigos 64º, ponto 1, alínea b e 
66º), solicitam-se esclarecimentos sobre esta matéria. 
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• Artigo 50.º-A 
Onde se lê “… pode ser consolidada a mobilidade…”, deverá ler-se “… É consolidada a 
mobilidade…”. 
Onde se lê “…de carácter permanente e que implique a locomoção em cadeira de rodas…”, 
deverá ler-se “…de carácter permanente ou que implique a locomoção em cadeira de rodas…”. 
Onde se lê “… 8 horas…”, deverá ler-se “…6 horas…”. 
 

 
CONSIDERAÇÕES AO PROJETO DE PORTARIA  

DA VINCULAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE DOCENTES 2017/2018 
 
Consideramos como positivo a abertura de um concurso externo para vinculação de docentes. 
Porém, consideramos esta medida muito insuficiente pois é imperioso que, na perspetiva de 
uma escola pública de qualidade, se dote a mesma, com um contingente de docentes, em 
quantidade e qualidade, que lhe permita uma oferta educativa que garanta, inequivocamente, 
a equidade de oportunidades digna de uma sociedade solidária, desenvolvida e democrática.  
Por isso, o projeto de portaria apresentado pelo ME não satisfaz a legítima pretensão de 
vinculação dos docentes contratados e não respeita os princípios consignados no Código do 
Trabalho e no Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas. Em nossa opinião uma 
vinculação extraordinária assente num pressuposto de 7300 dias de serviço contraria todos os 
normativos legais vigentes. 
Propomos, por isso, a seguinte redação: 
… 

Artigo 2.º 
Requisitos para a vinculação 

1 — A integração, mediante concurso, dos docentes ocorre desde que verificados os seguintes 
requisitos cumulativos: 
a) 3650 dias de tempo de serviço letivo prestados com qualificação profissional; 
b) Possuir, à data de abertura do concurso, 3 contratos a termo resolutivo, no mesmo grupo de 
recrutamento, nos últimos 6 anos e celebrados nos estabelecimentos referidos no n.º 1 do 
artigo 4.º do Decreto-Lei n. º xx/201X. 
… 
 
Lisboa, 14 de dezembro de 2016 

Pel’A Direção 

O Presidente 

 

Pedro Nunes Ladeira Gil 


