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Exmo. Senhor 

Presidente da Comissão de 

Educação e Ciência 

Deputado Alexandre Quintanilha 

 

 
 
 

SUA REFERÊNCIA 

363/8.ª - CEC/2017 

 SUA COMUNICAÇÃO DE 
11-10-2017 

 NOSSA REFERÊNCIA 
Nº: 3604 
ENT.: 7501 
PROC. Nº: 

 DATA 
06/12/2017 

 
ASSUNTO: 

   

Resposta ao pedido de informação sobre a Petição n.º 376/XIII/2.ª, da iniciativa de Lígia Reis 

Oliveira Violas - “Solicitam a retificação das listas de mobilidade interna, e contratação 

inicial, de 2017-18 divulgadas pelo Ministério da Educação”.   

 

Encarrega-me o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares de enviar a resposta proveniente do 

Gabinete do Senhor Ministro da Educação ao pedido de informação sobre a Petição mencionada em 

epígrafe, através do ofício n.º 2494/2017, datado de 05 de dezembro, cuja cópia se anexa. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 
O Chefe do Gabinete 

 

 

 

 
Nuno Araújo 
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Exmo. Sr. 
Chefe do Gabinete de S. Exa.  
o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares 
Eng.º Nuno Araújo 
Palácio de S. Bento (AR) 
1249-068 LISBOA 

 
 

SUA REFERÊNCIA 
 

 SUA COMUNICAÇÃO DE 
 

 NOSSA REFERÊNCIA 
Nº: 2494/2017 
ENT.:  
PROC. Nº: 2.6/2017.8 

 DATA 
 
05/12/2017 
 

 
ASSUNTO: 

 
Resposta ao pedido de informação sobre a Petição n.º 376/XIII/2.ª, iniciativa de Lígia Reis 
Oliveira Violas – “Solicitam a retificação das listas de mobilidade interna, e contratação 
inicial, de 2017-18 divulgadas pelo Ministério da Educação”. 
 

 
 
Encarrega-me S. Exa. o Ministro da Educação de informar relativamente à Petição n.º 
376/XIII/2.ª, iniciativa de Lígia Reis Oliveira Violas – “Solicitam a retificação das listas de 
mobilidade interna, e contratação inicial, de 2017-18 divulgadas pelo Ministério da Educação”, 
o seguinte: 
 

I – Das preferências  
1. Os procedimentos para recrutamento de pessoal docente conduzidos pela Direção-

Geral da Administração Escolar (DGAE) para o ano letivo 2017/2018 respeitaram 
integralmente a legislação conformadora. 

2. O Aviso n.º 3887-B/2017 que, respeitando aquela legislação, regulamenta os mesmos 
procedimentos, encerra toda a informação necessária à correta conformação das 
candidaturas dos docentes. 

3. Por determinação legal, apenas no concurso interno e externo são os candidatos 
previamente informados do número e local das vagas a ocupar (cf. al. c) do n.º 7 do 
art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida por 
último pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março). 

4. Apenas nos procedimentos de Contratação Inicial (CI) e Reserva de Recrutamento 
(RR) é permitido aos candidatos manifestar preferências para intervalos de horários, 
mas em abstrato, ou seja, sem conhecimento dos horários a concurso (cf. n.º 8 do 
art.º 9.º do Decreto-Lei n.º 132/2012). 

5. Com exceção da contratação de escola, em nenhum dos procedimentos previstos no 
Decreto-Lei n.º 132/2012 é facultada aos candidatos a informação dos concretos 
horários solicitados pelos Agrupamentos de Escolas/Escolas não Agrupadas 
(AE/ENA). 

6. As necessidades temporárias, estruturadas em horários completos e incompletos são 
uma realidade dinâmica, alterando-se seja em função do ajustamento da oferta 
escolar seja em função da colocação de docentes com eventual redução de 
componente letiva, por força do disposto nos art.º 77.º e 79.º do Estatuto da Carreira 
Docente (ECD).  

7. Esta dinâmica, na identificação ou recolha das necessidades temporárias não pode 
deixar de ser considerada pela DGAE na condução dos procedimentos em causa, sob 
pena de violação da imposição legal de garante ínsita no n.º 2 do art.º 27.º do citado 
Decreto-Lei n.º 132/2012. 
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8. Neste sentido, o n.º 4 do art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 132/2012 dita que as 
necessidades que persistam, após a colocação por via da Mobilidade Interna (MI) e 
CI, são satisfeitas pelo procedimento de RR. 

9. Assim, não só o n.º 4 do art.º 27.º pressupõe que podem persistir necessidades depois 
da MI e da CI, como determina que a DGAE apure novamente as necessidades 
temporárias, questionando os AE/ENA quanto às “necessidades que persistam”, isto 
é, impõe-se à DGAE que recolha novamente as necessidades temporárias e só então, 
“conforme os procedimentos previstos no art.º 37.º”, distribua os horários completos 
e incompletos pelos docentes referidos nas alíneas do art.º 26.º. 

10. Mais: não é despiciendo o elemento literal do n.º 1 do art. 27.º, em que o legislador 
faz uso de conjunção coordenativa alternativa - «ou» - e não da conjunção 
coordenativa copulativa - «e» - que faz uso no n.º 1 do art.º 37.º relativamente às 
reservas de recrutamento - no primeiro caso preencher os dois tipos de horários é 
uma opção gestionária da Administração  Educativa, à qual a lei confere margem de 
livre decisão administrativa, enquanto no segundo caso é uma imposição do 
legislador colocar os dois horários. 

11. Desta forma, um horário incompleto recolhido aquando do procedimento de MI, deve 
extinguir-se e ser substituído por outro horário menos incompleto ou mesmo 
completo, recolhido à data do procedimento de reserva de recrutamento 1 ou 
subsequentes, face à colocação de docentes entretanto ocorrida no mesmo AE/ENA. 

12. Pelos motivos expostos, os candidatos manifestam as suas preferências, nos termos 
do art.º 9.º do citado Decreto-Lei n.º 132/2012 apenas “por códigos de agrupamentos 
de escolas ou escolas não agrupadas, códigos de concelhos e códigos de zonas 
pedagógicas” e não por horários. Pode, assim, ser-lhes atribuído um horário 
completo ou incompleto, em função da sua posição na lista de ordenação. 

13. Com efeito, por força do disposto no n.º 9 do art.º 9.º do referido Decreto-Lei n.º 
132/2012 “para cada uma das preferências manifestadas, os candidatos são 
obrigados a respeitar a sequencialidade dos intervalos de horários, do completo para 
o incompleto, do anual para o temporário”. 

14. Assim, um docente mais graduado necessariamente será colocado no primeiro 
horário completo que respeite as suas preferências e só esgotados estes horários 
completos poderá ser-lhe atribuído por concurso um horário incompleto. 

15. Aliás, nos termos previstos no n.º 2 do art.º 37.º, só “no âmbito da reserva de 
recrutamento, os docentes referidos na al. a) do n.º 1 do art.º 28.º podem ser 
colocados em horários completos e incompletos, de duração igual ou inferior a um 
ano escolar”.  

16. Deste preceito resulta, assim, que que os “docentes de carreira vinculados a 
agrupamento de escolas ou escolas não agrupadas a quem não é possível atribuir, 
pelo menos, seis horas de componente letiva” não podem, no procedimento de MI, 
ser colocados em horários incompletos ou de duração inferior a um ano escolar. 

17. Nenhum candidato tem pois o “direito” ou sequer uma legítima expectativa de que 
lhe seja atribuído um horário incompleto em detrimento de um horário completo 
que corresponda a uma das suas preferências, sob pena de manifesta injustiça 
laboral que traduzisse trabalho desigual para salário igual. 

18. Com efeito, nos termos dos art.os 77.º e 78.º do ECD, a componente letiva do pessoal 
docente da educação pré-escolar e do 1.º ciclo é de 25 horas e dos restantes ciclos 
de ensino é de 22 horas semanais, correspondendo as mesmas a horas lecionadas. 

19. Já a componente não letiva do pessoal docente, em conformidade com o n.º 1 do 
art.º 82.º do ECD, abrange a realização de trabalho a nível individual e a prestação 
de trabalho a nível do estabelecimento de educação. 

20. É aquela componente letiva que se designa por horário completo e é por referência 
a ela que são elaborados os horários na preparação do ano letivo. 

21. Daí que o Despacho Normativo n.º 4-A/2016, publicado no Diário da República n.º 
114, 2.ª série, de 16 de junho de 2016, determine no n.º 5 do seu art. 5.º que «a 
componente letiva de cada docente de carreira tem de estar completa, não 
podendo, em caso algum, conter qualquer tempo de insuficiência.». 

mailto:gab.ministro@medu.gov.pt
http://www.portugal.gov.pt/


 

Gabinete do Ministro da Educação 
Av. 5 de Outubro, 107 – 13º, 1069-018 Lisboa, Portugal 

TEL + 351 21 781 18 00 – FAX: + 351 217 811 835 – email: gab.ministro@medu.gov.pt 
www.portugal.gov.pt 

22. Esta disposição regulamentar não só não é contra legem como decorre diretamente 
das normas do ECD que disciplinam o horário letivo do docente, acima reproduzidas, 
e determina um imperativo de boa gestão à Administração e de tratamento igual de 
todos os docentes do quadro, a quem devem ser tendencialmente atribuídos tempos 
letivos completos. 

23. Só quando o número de turmas é insuficiente, face aos alunos matriculados, é que 
as escolas fazem horários remanescentes que não asseguram a componente letiva a 
que o docente está obrigado. 

24. Ora, à Administração Educativa não pode ser indiferente que a remuneração a 
auferir pelos docentes seja uma contraprestação pela prestação do número de horas 
de serviço letivo a que o docente está obrigado. 

25. E nem se diga que os professores têm sempre horários completos de 35 horas porque 
esse horário pressupõe necessariamente, nos termos do n.º 2 do art.º 77.º do ECD, 
22 horas de componente letiva. Logo, sem essas 22 horas de componente letiva o 
horário nunca é completo. 

26. Pelo que, o ato discricionário da DGAE de apenas distribuir horários completos na MI 
visou garantir a eficiência dos investimentos feitos nos recursos humanos do sistema 
educativo (cf. n.º 2 do art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 132/2012). 

27. Como é, aliás, sua competência, nesse sentido expressamente ditando a al. b) do 
n.º 2 do art.º 2.º do Decreto Regulamentar n.º 25/2012, de 17 de fevereiro, como 
atribuição da DGAE “definir as necessidades de pessoal docente (…)”. 

28. Trata-se, pois, de assegurar uma gestão racionalizada dos recursos humanos da 
Administração Pública que se insere num conjunto mais vasto de medidas com vista 
à adequação da dimensão do Estado às reais necessidades e capacidades financeiras 
existentes (insista-se: emergente do disposto no n.º 2 do art.º 27.º do Decreto-Lei 
n.º 132/2012). 

29. Com efeito, nos termos do n.º 1 do art.º 26.º do ECD, os lugares dos quadros dos 
agrupamentos de escolas, bem como os quadros das escolas não agrupadas, 
destinam-se a satisfazer as necessidades permanentes dos respetivos 
estabelecimentos de educação ou de ensino.  

30. Verificando-se que aqueles quadros se encontram sem componente letiva, impõe-se 
atribuir-se-lhe tal serviço por inteiro, sempre que possível. 

31. Assim, ainda que houvessem sido distribuídos os horários incompletos recolhidos até 
àquela data, o resultado das colocações não teria sido diferente para os docentes 
que ficaram colocados no procedimento de MI, por força dos citados n.º 9 do art.º 
9.º e n.º 2 do art.º 37.º do referido Decreto-Lei n.º 132/2012, ou seja, em virtude 
da precedência no preenchimento dos horários completos face aos incompletos.  

32. Os docentes que não ficaram colocados no procedimento de MI por serem os menos 
graduados, mas só nos procedimentos de reserva, é que poderiam ter visto a sua 
colocação ocorrer mais cedo, em horários incompletos que não teriam sido 
atribuídos aos docentes mais bem ordenados. 

33. Do que fica exposto, é assim forçoso retirar que no procedimento de concurso de MI 
de 2017, não foi omitida qualquer informação aos candidatos, muito menos 
informação que relevasse para a definição das suas candidaturas. 

34. Com efeito, não é possível aos candidatos conformar a sua candidatura, isto é, as 
suas preferências, ainda que no plano das probabilidades, pela circunstância de 
serem ou não levados a concurso horários completos e incompletos ou apenas 
horários completos, na medida em que os candidatos não conhecem previamente os 
horários a concurso nem as preferências dos demais candidatos às mesmas escolas.  

35. Refira-se, a título informativo, que as preferências são manifestadas na 3.ª semana 
de julho e os horários são indicados pelas escolas na segunda semana de agosto. 

36. Assim, as preferências que manifestam apenas dão indicações de natureza 
geográfica, isto é, indicam, pela ordem de preferência revelada pelo candidato, as 
escolas ou concelhos nos quais, a seu critério, os docentes estão mais disponíveis 
para lecionar. 
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II – Das “ultrapassagens” 
37. Os procedimentos de recrutamento em apreço visam prover as escolas de todo o 

país, face às suas necessidades permanentes e temporárias de pessoal docente em 
cada ano letivo. O recrutamento depende pois da estabilização da rede escolar e 
deve estar concluído até ao último dia estabelecido para o início do ano escolar, 
sem prejuízo das necessidades supervenientes. 

38. O art.º 26.º do Decreto-Lei n.º 132/2012 determina que “para efeitos de 
necessidades temporárias dos agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas, 
os docentes são ordenados de acordo com a graduação profissional e na seguinte 
sequência: 
a) Docentes de carreira a quem não é possível atribuir, pelo menos, seis horas de 

componente letiva;  

b) (Revogada); 

c) Docentes de carreira vinculados a quadro de zona pedagógica a quem não é 

possível atribuir, pelo menos, seis horas de componente letiva; 

d) Docentes de carreira dos agrupamentos de escolas ou de escolas não agrupadas 

que pretendam exercer transitoriamente funções docentes noutro agrupamento 

de escolas ou em escola não agrupada;  

e) Candidatos não colocados no concurso externo, bem como candidatos à 

contratação inicial.” 

39. Os AE/ENA indicam então as suas necessidades (pedidos de horários), em agosto, 
tendo em vista a colocação de docentes na MI e subsequentemente na CI.  

40. Com efeito, na MI apenas são candidatos docentes de carreira, pelo que, na CI, 
apenas são disponibilizados os horários não satisfeitos por aqueles docentes de 
carreira. 

41. Após a colocação de docentes no final de agosto em MI e em CI, os AE/ENA indicam 
novas necessidades para efeitos da RR. Como já referido acima, estas necessidades 
resultam de uma redistribuição de serviço docente decorrente da chegada de novos 
docentes aos AE/ENA que usufruem de vários tipos de reduções da componente 
letiva (art.os 77 e 79 do ECD) mas também da aprovação de novas turmas (CEF, EFA, 
Profissional, outras ofertas formativas e educativas). 

42. A colocação de docentes na RR só abrange docentes que não obtiveram colocação 
na MI e na CI. Todos os docentes colocados na MI e na CI deixam de fazer parte da 
lista de não colocação, pois já se encontram colocados. Assim, em cada RR são 
pedidos novos horários e só são colocados docentes que fazem parte da lista de não 
colocados, não podendo os já colocados sê-lo de novo, uma vez que já se encontram 
colocados de acordo com as suas preferências. 

43. Desta forma, não se pode falar em qualquer tipo de “ultrapassagem”, isto é, 
desrespeito pelo disposto no art.º 26.º do Decreto-Lei n.º 132/2012 pois, a existir, 
teria de ocorrer dentro da mesma lista de colocação e não entre diferentes listas de 
colocação. Assim, um docente que tenha ficado colocado em MI não pode afirmar 
que foi “ultrapassado” por um docente colocado na RR, uma vez que esse docente, 
o docente da MI, já se encontra colocado e por isso não faz parte da lista de não 
colocados desde a colocação da MI, ou seja, não é sequer candidato à RR.  

44. Exemplificando: na MI, em 25.08.2017, o docente A fica colocado no AE/ENA que 
tinha manifestado na sua candidatura como 2.ª preferência (cf. n.os 1 e 2 do art.º 
9.º, ex vi n.º 1 do art.º 29.º); 
Entretanto, adoece em 26.08.2017 o docente B – mais graduado – que tinha ficado 
colocado na MI no AE/ENA que aquele docente A tinha indicado na sua 1.ª 
preferência (cf. art.º 31.º); 
O docente B põe baixa superior a 30 dias; 
É pedido um horário pelo AE/ENA nas reservas de recrutamento imediatamente 
subsequente à baixa. 

45. Ora, o docente que irá substituir o docente B (docente C) ficará colocado na 1.ª 
preferência que o docente A manifestou, sendo certo que o docente C só é candidato 
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a tal horário porque não ficou colocado na MI por ser menos graduado que o docente 
A. 

46. Isto não significa que tenha havido qualquer “ultrapassagem” ou seja, alteração na 
ordenação ou sequência impostas no art.º 26.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, 
porquanto cada procedimento é um procedimento autónomo – que gera a sua própria 
lista de colocação (cf. art.º 31.º) como ato final do procedimento – e a sequência de 
ordenação imposta por aquele art.º 26.º é inteiramente respeitada em cada lista de 
colocação. 

47. Se é verdade que pode existir um horário em qualquer RR dentro das preferências 
de um docente colocado em MI, também é verdade que esse docente já foi colocado 
em MI e desde essa altura não faz parte da lista de não colocados, logo não pode de 
forma alguma voltar a ser colocado de novo, nem ser “ultrapassado”.  

48. Ou seja, as novas necessidades de horários recolhidas são supridas por docentes que 
não estejam ainda colocados a essa data e não por recolocação de docentes já 
colocados em MI, pois tal violaria todos os pressupostos do recrutamento do pessoal 
docente. 

49. E não se venha dizer, que são os mesmos horários que foram “guardados” ou que 
“sobraram” da MI para a RR. São, pelas razões atrás expostas, horários diferentes, 
sendo prova bastante disso que não sobraram nenhuns horários completos da MI/CI 
e na RR1 foram indicados 1300 novos horários completos, muitos em resultado da 
revisão dos anteriormente previstos como incompletos, que não persistiram. 

50. Como bem se entende mas nem sempre transparece nos variados manifestos dos 
candidatos, na gestão destes procedimentos importa primordialmente ter em 
consideração as prevalecentes razões de interesse público ligadas à necessidade de 
garantir a regularidade do início das atividades escolares e só a criteriosa gestão das 
necessidades e dos recursos humanos disponíveis logra o sucesso de tal incumbência.  
 

III – Do novo concurso interno 
51. É intenção do Governo antecipar a abertura de concurso interno para o próximo ano 

letivo, o que não é inédito, com vista ao reajustamento da distribuição de docentes 
às necessidades dos AE/ENA. 

52. Esta solução não traduz, de modo algum, o reconhecimento, por parte da 
Administração Educativa, da inadequação dos resultados concursais em 2017 uma 
vez que, contrariamente ao que vem sendo veiculado junto dos interessados e da 
comunicação social, não houve qualquer desrespeito a imperativos de justiça e boa-
fé que predominam em toda a atividade administrativa e, consequentemente, a 
solução agora adotada não representa qualquer tipo de «correção» dos resultados 
concursais para o próximo ano escolar.  

53. O facto de todos os docentes estarem colocados, de acordo com a lista de graduação 
nacional, nas escolas para as quais manifestaram a sua preferência ou onde a sua 
prestação é devida por lei, é a evidência de que não há correção a fazer. 

54. Tal decisão, como oportunamente veiculado pelo Ministério da Educação, visa, ao 
invés, permitir aos docentes que - por errónea convicção ou outro vício de vontade 
alheio à Administração Educativa pautaram sua candidatura por critérios estranhos 
ao procedimento - possam redefinir eles próprios as suas preferências, na satisfação 
das novas necessidades permanentes e temporárias que sejam recolhidas para 
2018/2019.  

55. Aliás, descortinar quem são estes docentes não estaria nunca na capacidade da 
Administração Educativa pois as manifestações de preferência e a satisfação com a 
colocação obtida dependem de asserções subjetivas de cada um. Por estes motivos 
pretende-se que o concurso interno de 2018 se dirija apenas aos docentes que nele 
manifestem interesse. 

56. Reiteramos, assim, que não identificamos qualquer desrespeito a tais princípios 
norteadores dos procedimentos em causa, revelando-se as colocações corretas e sem 
necessidade de correção. 
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IV – Notas Finais 
57. Pelas razões supra consignadas, inexiste justificação para aceder à reivindicada 

colocação administrativa de docentes. 
58. De notar que as colocações administrativas não são procedimentos concursais e não 

respeitam a graduação nacional. Donde, a adoção de tal medida teria por 
consequência beneficiar docentes que, através de um procedimento não concursal, 
ultrapassariam docentes que concorreram e foram colocados no respeito pela lista 
de graduação nacional. 

 
 
Com os melhores cumprimentos,  
 
A CHEFE DO GABINETE, 

 

Inês Ramires 
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