
À Inspeção Geral de Educação e Ciência (IGEC) 

À Direção-Geral de Administração Escolar (DGAE) 

À Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) 

Exmos. Senhores, 

  

Assunto: A falta de professores e a má gestão das escolas públicas 

  

Parte I 

Mobilidade estatutária, horário semanal de um professor só com uma turma (10 tempos)  e 

turma com sete alunos 

  

Quem autorizou? A DGEstE? A DGAE? A IGEC tem conhecimento deste caso. Atuou em 

conformidade? 

Este professor do Grupo de Recrutamento 510, Física e Química, foi colocado, em 2021/2022, no 

Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves, como é possível comprovar 

aqui: https://www.dgae.mec.pt/download/recrutamento-2/listas-2/202021-5/listas-definitivas-2021-

2022-ci/colocacao-definitivas-2021-ci/grupo-510-fisica-e-quimica-1239.pdf (735). Este 

professor https://www.dgae.mec.pt/download/recrutamento-2/listas-2/202021-5/listas-definitivas-

2021-2022-ci/ordenacao-definitivas-2021-ci/grupo-510-fisica-e-quimica-1238.pdf está obrigado a 

cumprir um horário de 24 tempos letivos semanais (1100 minutos). No entanto, apesar da extrema 

carência de professores de Física e Química, foi-lhe concedida mobilidade estatutária para uma 

escola de Lisboa, muito perto do Agrupamento Nuno Gonçalves. Para dar aulas? Não! 

Este professor sem qualquer redução da componente letiva, portanto, obrigado a dar 24 tempos de 

aulas semanais, leciona apenas uma turma de 11.º ano, uma turma, 10 tempos semanais (450 

minutos), neste ano letivo de 2022/2023. E no resto das horas por semana, o que faz? Teve 

mobilidade estatutária para fazer parte da equipa do Museu da Escola Secundária de Camões, para 

realizar trabalho como fotógrafo, e ainda para ficar responsável pelo Plano Nacional das Artes desta 

mesma escola.  

Não existe um único professor do grupo de recrutamento de Artes Visuais da Escola 

Secundária de Camões com qualificações para assumir o cargo do Plano Nacional das Artes? 

Não existe um único professor do grupo das Artes merecedor da confiança do Diretor para 

ocupar este cargo? Foi necessário retirar um professor de Física e Química do Quadro do 

Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves para assumir a responsabilidade do Plano Nacional 

das Artes da Escola Secundária de Camões? 

Não existe um único professor da Escola Secundária de Camões com capacidade para tirar 

fotografias, no âmbito do trabalho no Museu? Mais uma vez, impõe-se a questão: foi 

necessário deslocar um professor de Física e Química, do quadro de outro agrupamento para 

este trabalho não letivo? Um professor que é absolutamente necessário no quadro do 

agrupamento de escolas a que pertence, o Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves. 

É isso mesmo, um professor de Física e Química pago pelo Ministério da Educação para dar conta 

das fotografias do Museu e para dar conta do trabalho na área das Artes! 

https://www.dgae.mec.pt/download/recrutamento-2/listas-2/202021-5/listas-definitivas-2021-2022-ci/colocacao-definitivas-2021-ci/grupo-510-fisica-e-quimica-1239.pdf
https://www.dgae.mec.pt/download/recrutamento-2/listas-2/202021-5/listas-definitivas-2021-2022-ci/colocacao-definitivas-2021-ci/grupo-510-fisica-e-quimica-1239.pdf
https://www.dgae.mec.pt/download/recrutamento-2/listas-2/202021-5/listas-definitivas-2021-2022-ci/ordenacao-definitivas-2021-ci/grupo-510-fisica-e-quimica-1238.pdf
https://www.dgae.mec.pt/download/recrutamento-2/listas-2/202021-5/listas-definitivas-2021-2022-ci/ordenacao-definitivas-2021-ci/grupo-510-fisica-e-quimica-1238.pdf


Horário semanal: 1100 minutos (24 tempos de 45 minutos + 20 minutos) 

Tempos com aulas: 450 minutos (10x45 minutos) 

Tempos letivos utilizados no Museu e no Plano Nacional das Artes: 650 minutos (14x 45 

minutos +20 minutos) 

  2.ª feira 3.ª feira 4.ª feira 5.ª feira 6.ª feira 

8:15 – 9:00 Aula Aula   Aula   

9:00 – 9;45 Aula Aula   Aula   

10:00 – 10:45   Aula       

10:45 – 11:30   Aula       

11:45 – 12:30   Aula       

12:30 – 13:15   Aula       

13:30 – 14:15           

14:15 – 15:00           

15:15 – 15:45           

16:00 – 16:45           

17:00 – 17:45           

17:45 – 18:30           

  

Não se questionam sequer as competências artísticas do professor, mas está colocado no Grupo de 

Física e Química, logo, devia estar a dar aulas de Física e Química. Este professor recebe o seu 

ordenado do Ministério da Educação para, de facto, lecionar, trabalhar com os alunos na disciplina 

de Física e Química. Este professor é pago para dar aulas de Física e Química! 

No ano letivo passado, 2021/2022, já foi concedida mobilidade estatutária a este professor para os 

mesmos efeitos, e uma das turmas atribuídas a este professor, de 11.º ano, tinha apenas 7 

alunos. Isso mesmo, uma turma, 7 tempos de aulas de Física e Química para 7 alunos, quando 

o número mínimo de alunos por turma deve ser 24 e quando esses alunos podiam ter sido 

distribuídos pelas outras turmas de 11.º ano. A  IGEC teve conhecimento do caso. Atuou em 

conformidade? Não! 

É esta gestão dos recursos humanos e materiais que o Ministério da Educação defende? 

Quem autorizou a mobilidade estatutária deste professor? A Diretora do Agrupamento de Escolas 

Nuno Gonçalves? Como foi possível autorizar a saída deste professor quando era necessário para dar 

aulas neste mesmo Agrupamento, já que houve necessidade de recrutar outros professores? 

Quem autorizou a mobilidade estatutária para prestar serviço não letivo? A Direção Geral de 

Administração Escolar (DGAE)? O Ministro da Educação? A Inspeção Geral de Educação e Ciência 

(IGEC)? 

Quantos casos destes há a reportar pelo país fora? Para quando a divulgação das listas de mobilidade 

estatutária? O Sr. Ministro da Educação referiu, em entrevista, que os professores seriam chamados 

às escolas para darem aulas, para o trabalho efetivo com os alunos, neste contexto de absoluta 

carência de professores, sobretudo em grupos como o de Física e Química. Mas, na verdade, o 

Ministério da Educação não só autoriza estes procedimentos, como ainda bate palmas. 

O Ministério da Educação deu indicações expressas às escolas para que os horários dos professores 

fossem totalmente preenchidos com aulas? Um professor com 24 tempos deve ter 24 tempos de 

aulas, com 22 tempos deve ter 22 tempos de aulas e por aí adiante. 



No Agrupamento de Escolas de Filipa de Lencastre, por exemplo, existia um horário de 14 tempos 

de Física e Química por atribuir. Este professor não devia ter sido chamado, de imediato, a preencher 

este horário de 14 tempos de aulas, que é precisamente o  número de tempos de aulas, 14, que falta 

ao professor? 

No próximo ano letivo, as listas de mobilidade estatutária vão continuar escondidas? Para não se 

conhecerem estes casos? 

Este professor vai continuar a beneficiar de mobilidade estatutária para não dar aulas? Para lecionar 

apenas uma turma? Ou para lecionar turmas com 7 alunos? E todos os outros professores nestas 

mesmas condições vão continuar a beneficiar de mobilidade estatutária? E os alunos, pelo país fora, 

vão continuar sem aulas? 

É esta má gestão das escolas públicas que o Ministério da Educação defende? 

Isto tudo é um escândalo, um desperdício de recursos humanos e financeiros. Uma falta de respeito 

pelos portugueses que se fartam de trabalhar e de pagar impostos. 

Afinal, não estão todos, professores, Diretores, DGAE, IGEC, Ministro da Educação, obrigados ao 

dever de boa administração dos bens públicos? 

Faltam ainda esclarecimentos sobre o crédito de horas letivas concedido para trabalho não letivo no 

Museu da Escola Secundária de Camões, ou seja, tempos de aulas, preciosos, desperdiçados em 

serviço não letivo, quando há tanta falta de professores. 

  

Parte II 

O Museu da Escola Secundária de Camões (MUESC) 

  

Quem autorizou? Quantas horas letivas de vários grupos de recrutamento, Física e Química, 

Biologia, Matemática, entre outros, ou seja, horas de trabalho efetivo com alunos estão a ser 

utilizadas em trabalho não letivo  neste Museu? Por que razão este Museu teve um despacho 

tão especial por parte do Ministério da Educação, ao contrário dos Museus de outras escolas 

secundárias mais antigas? O Ministério da Educação abriu algum concurso para projetos de 

Museus das Escolas? 

  

As Escolas Secundárias que foram  Liceus possuem importantes espólios museológicos, conservados 

desde sempre por professores muito dedicados, nomeadamente, nas suas horas de redução da 

componente letiva e em horas extra de grande trabalho e empenho, que nunca foram encaradas como 

tal e que, por conseguinte, nunca foram remuneradas. Assim acontecia, em Lisboa, na Escola 

Secundária de Camões, na Escola Filipa de Lencastre, Pedro Nunes, Passos Manuel, e em todas as 

escolas mais antigas, por esse país fora. Assim continua a acontecer nessas escolas, exceto na Escola 

Secundária de Camões. Nesta Escola, o Museu teve um “tratamento especial”, por parte do 

Ministério da Educação, um “tratamento de amigo”, pois foram aprovadas horas letivas para os 

professores de vários grupos de recrutamento, para trabalho no Museu, a partir de 2021/2022, horas 

letivas que dão mesmo direito a mobilidades estatutárias, como já vimos, por incrível que possa 

parecer. 

Quantas horas letivas foram atribuídas a este Museu? Houve alguma candidatura para projetos de 

Museus de Escolas? Por que razão foi conferido a este Museu um “tratamento tão especial”? Quantas 



horas letivas estão a ser gastas noutros trabalhos que não o trabalho efetivo com alunos, num quadro 

de absoluta falta de professores? É isto uma boa gestão dos recursos humanos e materiais? 

Os professores das outras escolas com património histórico, por exemplo, da Escola Secundária 

Pedro Nunes, onde existem peças de enorme valor nas áreas da Física e da Química não merecem a 

mesma consideração? Sr. Ministro, os professores das outras escolas que cuidam das peças dos 

respetivos museus, nas tais horas de redução da componente letiva, estão à espera deste mesmo 

“tratamento especial” e que sejam concedidas horas letivas para o trabalho do museu. E depois, Sr. 

Ministro, onde vai arranjar professores para dar aulas aos alunos? É assim que deve ser feita a gestão 

dos recursos humanos que são escassos? 

Mais ainda, se o Ministério da Educação dispõe assim de tantos meios materiais para afetar horas 

letivas a trabalho não letivo, neste Museu, e num contexto de absoluta falta de professores, não seria 

plausível recorrer a pessoas da área da museologia e da fotografia, onde existe tanta falta de 

empregos? Com tantos meios materiais, como parecem existir (será que existem?), o Ministério 

da Educação deve considerar a possibilidade de abrir concursos para empregos nestas áreas 

para satisfazer as necessidades no âmbito da conservação e manutenção dos patrimónios 

museológicos de todas as escolas do país. E os professores devem dar aulas, não podem ser 

afastados do trabalho com os alunos, como o próprio Sr. Ministro defendeu! 

  

Parte III 

O recrutamento: o apuramento de vagas a concurso 

  

Quem fiscaliza o apuramento de vagas feito pelas Direções das Escolas? A IGEC? A DGAE? 

Por que razão não se abrem vagas para quadros de escola e, depois, em concursos sucessivos 

são abertas vagas nos concursos de mobilidade interna? Para permitir a entrada de professores 

com muito menor graduação profissional? 

Como é possível comprovar, o apuramento do número de vagas para o concurso interno é sempre 

muito inferior às necessidades de recrutamento efetivas. Assim, nestas escolas, as vagas que seriam 

preenchidas no concurso interno por professores nos primeiros lugares da lista graduada, portanto, 

com classificação profissional mais elevada, acabam por ser ocupadas no concurso de mobilidade 

interna, por professores com graduação profissional muito inferior, conferindo ultrapassagens de 

centenas de lugares. 

Este expediente é utilizado em várias escolas do país, em todos os grupos de recrutamento, com 

o beneplácito do Ministério da Educação. Com que propósito? Afastar os professores dos 

primeiros lugares da lista graduada, os mais velhos que pretendem ser colocados nestas 

escolas, como a Secundária de Camões? Os professores com cerca de 50 ou 60 anos devem ser 

deitados ao lixo? Todos os portugueses com esta idade são velhos e, por isso, devem ir para a 

reforma ou devem ser deitados ao lixo? Os professores, diretores, ministros com cerca de 50 ou 

60 anos devem ser afastados e devem dedicar-se, por exemplo, às cantorias?  Este expediente, 

não abrir as vagas realmente necessárias no concurso interno, tem o propósito de, 

sucessivamente, guardar vagas para os amigos, com menor graduação profissional? 

Concurso interno 2017/2018 

No grupo de Física e Química foi apurada apenas uma vaga para o concurso 

interno, https://www.dgae.medu.pt/download/recrutamento/listas/201718/ci_ce_v2/listas_definitivas/

https://www.dgae.medu.pt/download/recrutamento/listas/201718/ci_ce_v2/listas_definitivas/ci/colocacao/Grupo-510-Fisica-e-Quimica.pdf


ci/colocacao/Grupo-510-Fisica-e-Quimica.pdf  (35), que foi preenchida com o professor com o 

número de ordem 35. 

Claro que o número de professores necessários é superior, mas mesmo que o número de vagas fosse 

próximo das necessidades efetivas, cerca de 3, nunca ficariam  colocados os professores com os 

números 448, 897 ou 948 da lista graduada para o concurso interno. 

https://www.dgae.medu.pt/download/recrutamento/listas/201718/ci_ce_v2/listas_definitivas/ci/orden

acao/Grupo-510-Fisica-e-Quimica.pdf 

No entanto, estes professores acabariam por ficar colocados nesta escola, no concurso de 

mobilidade interna, neste mesmo ano letivo. 

https://www.dgae.medu.pt/download/recrutamento/listas/201718/mi_ci/listas_definitivas/mi/colocac

ao/Grupo-510-Fisica-e-Quimica.pdf 

  

Concurso interno antecipado 2018/2019 

Neste concurso abriu uma vaga para este grupo de recrutamento, 510, por proposta do Ministério da 

Educação (apuramento de vagas efetuado pela Escola = 0). 

Esta vaga para o quadro da escola ficou logo preenchida pela  professora com o número de ordem 5, 

portanto, dos primeiros lugares da lista 

graduada https://www.dgae.medu.pt/download/recrutamento/listas/201819/ci_ce_cee_definitivas/ci/c

olocacao/Grupo%20510%20-%20F%C3%ADsica%20e%20Qu%C3%ADmica.pdf (5). 

Mais uma vez, nunca ficariam colocados nesta escola os professores com os números de ordem 

348, 752 e 772 da lista graduada do concurso interno: 

https://www.dgae.medu.pt/download/recrutamento/listas/201819/ci_ce_cee_definitivas/ci/ordenacao/

Grupo%20510%20-%20F%C3%ADsica%20e%20Qu%C3%ADmica.pdf 

  

E mais uma vez, acabariam por ficar colocados no concurso de mobilidade interna, com 

ultrapassagens de centenas de lugares. Sempre os mesmos, como se pode constatar! 

https://www.dgae.medu.pt/download/recrutamento/listas/201819/listas_ci_mi/MI/Coloca%C3%A7%

C3%A3o/Grupo%20510%20-%20F%C3%ADsica%20e%20Qu%C3%ADmica.pdf 

Portanto, ficaram sempre colocados 3 professores em mobilidade interna, mais um contratado em 

2017/2018 e outro em 2020/2021. 

  

Concurso interno 2021/2022 

Apesar de, como se verificou, ter sido sempre necessário o recrutamento de 3 professores em 

mobilidade interna e mais uns contratados, nos últimos anos, e apesar das aposentações previstas, o 

cálculo do apuramento de vagas levou, novamente, à abertura de 1 vaga, que ficou, de imediato, 

preenchida, mais uma vez, por um professor dos primeiros lugares da lista graduada, número 26. 

https://www.dgae.medu.pt/download/recrutamento-2/listas-2/202021-5/listas-definitivas-2021-2022-

ci/colocacao-definitivas-2021-ci/grupo-510-fisica-e-quimica-1239.pdf (26). 

E, mais uma vez, nunca ficariam colocados os professores com os números de ordem 713 e 724, 

https://www.dgae.medu.pt/download/recrutamento/listas/201718/ci_ce_v2/listas_definitivas/ci/colocacao/Grupo-510-Fisica-e-Quimica.pdf
https://www.dgae.medu.pt/download/recrutamento/listas/201718/ci_ce_v2/listas_definitivas/ci/ordenacao/Grupo-510-Fisica-e-Quimica.pdf
https://www.dgae.medu.pt/download/recrutamento/listas/201718/ci_ce_v2/listas_definitivas/ci/ordenacao/Grupo-510-Fisica-e-Quimica.pdf
https://www.dgae.medu.pt/download/recrutamento/listas/201718/mi_ci/listas_definitivas/mi/colocacao/Grupo-510-Fisica-e-Quimica.pdf
https://www.dgae.medu.pt/download/recrutamento/listas/201718/mi_ci/listas_definitivas/mi/colocacao/Grupo-510-Fisica-e-Quimica.pdf
https://www.dgae.medu.pt/download/recrutamento/listas/201819/ci_ce_cee_definitivas/ci/colocacao/Grupo%20510%20-%20F%C3%ADsica%20e%20Qu%C3%ADmica.pdf
https://www.dgae.medu.pt/download/recrutamento/listas/201819/ci_ce_cee_definitivas/ci/colocacao/Grupo%20510%20-%20F%C3%ADsica%20e%20Qu%C3%ADmica.pdf
https://www.dgae.medu.pt/download/recrutamento/listas/201819/ci_ce_cee_definitivas/ci/ordenacao/Grupo%20510%20-%20F%C3%ADsica%20e%20Qu%C3%ADmica.pdf
https://www.dgae.medu.pt/download/recrutamento/listas/201819/ci_ce_cee_definitivas/ci/ordenacao/Grupo%20510%20-%20F%C3%ADsica%20e%20Qu%C3%ADmica.pdf
https://www.dgae.medu.pt/download/recrutamento/listas/201819/listas_ci_mi/MI/Coloca%C3%A7%C3%A3o/Grupo%20510%20-%20F%C3%ADsica%20e%20Qu%C3%ADmica.pdf
https://www.dgae.medu.pt/download/recrutamento/listas/201819/listas_ci_mi/MI/Coloca%C3%A7%C3%A3o/Grupo%20510%20-%20F%C3%ADsica%20e%20Qu%C3%ADmica.pdf
https://www.dgae.medu.pt/download/recrutamento-2/listas-2/202021-5/listas-definitivas-2021-2022-ci/colocacao-definitivas-2021-ci/grupo-510-fisica-e-quimica-1239.pdf
https://www.dgae.medu.pt/download/recrutamento-2/listas-2/202021-5/listas-definitivas-2021-2022-ci/colocacao-definitivas-2021-ci/grupo-510-fisica-e-quimica-1239.pdf


 https://www.dgae.medu.pt/download/recrutamento-2/listas-2/202021-5/listas-definitivas-2021-2022-

ci/ordenacao-definitivas-2021-ci/grupo-510-fisica-e-quimica-1238.pdf 

que, mais uma vez, seriam colocados no concurso de mobilidade 

interna https://www.dgae.medu.pt/download/recrutamento-2/listas-2/202021-5/listas-definitivas-mi-

2021/listas-definitivas-de-colocacao-mobilidade-interna/grupo-510-fisica-e-quimica-1247.pdf. 

O professor com o número de ordem 735, que  nos concursos anteriores tinha ficado sempre 

colocado em mobilidade interna na Escola Secundária de Camões, ficou colocado no Agrupamento 

de Escolas Nuno Gonçalves, mas, na verdade, já tinha o lugar assegurado na Escola Secundária de 

Camões, por via da mobilidade estatutária, o tal “tratamento amigo” conseguido através do ex-

secretário de estado e agora ministro da educação, como já foi referido. Ou seja, ficam colocados 

sempre os mesmos, com graduações profissionais muito inferiores! 

No ano letivo 2021/2022, continuou ainda recrutado o professor em regime de contratação, que já 

tinha ficado em 2020/2021, 

https://www.dgae.medu.pt/download/recrutamento-2/listas-2/202021-5/listas-definitivas-de-

contratacao-inicial-2021/listas-definitivas-de-ordenacao-contratacao-inicial-e-reserva-de-

recrutamento/grupo-510-fisica-e-quimica-1250.pdf 

  

Recrutamento em 2022/2023 

Em 2022/2023, além dos professores de quadro da escola, há a considerar o professor QZP colocado 

em mobilidade interna, em 2021/2022 (um dos professores QZP faleceu!), e do professor em 

mobilidade estatutária (1 turma) e ainda foram colocados mais 3 professores, um em mobilidade 

interna, 

https://www.dgae.medu.pt/download/recrutamento-2/listas-2/202223-listas-recrutamento/listas-

definitivas-2022-2023-mi/listas-definitivas-de-colocacao-mi-2022/grupo-510-fisica-e-quimica-

13180103.pdf 

outro na contratação inicial, 

https://www.dgae.medu.pt/download/recrutamento-2/listas-2/202223-listas-recrutamento/listas-

definitivas-2022-2023-cirr/listas-definitivas-de-colocacao-ci-rr-2022/grupo-510-fisica-e-quimica-

13180107.pdf 

e outro professor a quem foi renovada a contratação, 

https://www.dgae.medu.pt/download/recrutamento-2/listas-2/202223-listas-recrutamento/listas-

definitivas-2022-2023-cirr/lista-def-renov-dl-n-48-2022-12-junho-ci-rr-2022/lista-definitiva-de-

renovacao-decreto-lei-no-482022-de-12-de-junho.pdf 

Comprova-se que, ao longo destes anos, foram sempre recrutados 3, 4 ou 5 professores em 

mobilidade interna, mobilidade estatutária e contratação. É claro que a distribuição de serviço 

docente deve ser otimizada, com as horas letivas totalmente preenchidas com horas de aulas efetivas, 

como já foi referido. Um outro exemplo, um professor com obrigatoriedade de cumprir um horário 

semanal de 24 tempos não deve ter apenas 20 tempos (2 turmas de Física e Química A) devendo 

assumir, por exemplo, mais uma turma do ensino recorrente, com 4 tempos, já que nesta escola não 

existe ensino básico e as turmas de ensino secundário, com desdobramento nesta disciplina, têm 10 

tempos semanais de Física e Química A. Portanto, apesar de serem necessários mais professores para 

este grupo de recrutamento, o número de vagas apurado pela escola é sempre inferior e, desta forma, 

os professores de quadro, com graduação profissional muito superior, dos primeiros lugares da lista 

https://www.dgae.medu.pt/download/recrutamento-2/listas-2/202021-5/listas-definitivas-2021-2022-ci/ordenacao-definitivas-2021-ci/grupo-510-fisica-e-quimica-1238.pdf
https://www.dgae.medu.pt/download/recrutamento-2/listas-2/202021-5/listas-definitivas-2021-2022-ci/ordenacao-definitivas-2021-ci/grupo-510-fisica-e-quimica-1238.pdf
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graduada do concurso interno, que concorrem para estas escolas nunca conseguem ficar colocados e 

são ultrapassados por colegas com menor graduação profissional, que acabam por ficar colocados 

nos concursos de mobilidade interna ou contratação. O que acontece neste grupo de recrutamento 

também acontece nos outros grupos de recrutamento e em muitas escolas do país, o que pode ser 

comprovado através de análises das listas de ordenação e colocação nos vários concursos. 

Curiosamente (ou talvez não!), estes professores mostram-se agora acérrimos defensores da lista 

graduada dos concursos. O ex-secretário de estado e atual ministro da educação, que aprovou ou 

deixou passar mobilidades estatutárias e outras benesses, como vimos, deve estar estarrecido com 

tamanha ingratidão. 

  

  

  

Conclusão 

Como já foi salientado, estas benesses são só para os “amigos”. Não há crédito de horas para os 

museus de escolas por esse país fora e estes casos, turmas com 7 alunos ou horários de professores, 

sem redução da componente letiva, só com 1 turma, teriam resultado em  processos disciplinares 

instaurados pela IGEC. 

Como vimos, não são só os dirigentes sindicais que beneficiam de mobilidades estatutárias sobre as 

quais nada sabemos. São muitos mais que tiram vantagem deste expediente concedido pelo 

Ministério da Educação. 

E a má gestão das escolas públicas continua, agora com consequências desastrosas para os alunos 

devido à falta de professores, e, não menos importante, com consequências também desastrosas para 

a gestão dos dinheiros públicos. E são estes, com ligação direta a secretários de estado e ministros, 

que vemos pelos palcos dos meios de comunicação social a perorar sobre a ética e os bons costumes. 

E estão sempre muito envolvidos em todas as lutas, e agora muito preocupados com a defesa de listas 

graduadas. Na verdade, estão sempre a lucrar dos dois lados! Há até uma expressão bem portuguesa 

para este tipo de atitude! 

Sr. Ministro da Educação, este professor vai continuar a beneficiar de mobilidade estatutária para 

serviço não letivo quando é necessário na sua escola para cumprir serviço letivo? As listas de 

mobilidade estatutária vão ser publicadas? Ou vamos continuar a assistir a uma total falta de 

transparência, precisamente para que estes casos não cheguem ao domínio público? Quantos 

casos destes existem pelo país fora? 

Os professores vão ser obrigados a cumprir o serviço letivo a que estão obrigados? Ou isto é só 

para alguns? O número de alunos por turma vai ser cumprido? A IGEC e a DGEstG vão 

cumprir as suas funções, ou seja, garantir que a legislação seja cumprida? Ou, mais uma vez, a 

Lei é só para ser cumprida por algumas escolas? 

Os professores esperam que o próximo concurso interno ocorra já neste ano letivo de 

2022/2023 e esperam ainda que seja efetuado com todo o rigor, pelas Direções das Escolas, o 

cálculo das necessidades permanentes dos grupos de recrutamento. Essas vagas devem ser 

todas colocadas a concurso, para se perceberem as reais necessidades de professores. 

Os professores com maior graduação profissional, os mais velhos, têm o direito de aceder aos 

lugares das escolas que pretendem e não serem, sucessivamente, ultrapassados por professores 

com menor graduação profissional. 



Estamos saturados de reportagens sobre a idade dos professores. Os juízes, os enfermeiros, os 

médicos, os professores do ensino superior, os diretores, os ministros, os presidentes da 

república, todos os portugueses com 50 ou 60 e tal anos, estão velhos? Devem ir todos para a 

reforma?  Devem ser deitados ao lixo? 

Na  verdade, estes professores ainda têm muito para oferecer ao sistema de ensino e muitos, 

ainda de boa saúde, pretendem continuar a trabalhar no que mais gostam, ou seja, dar aulas, 

trabalhar com os alunos. 

E a Inspeção Geral de Educação deve cumprir a sua missão, ou seja, “assegurar a legalidade e 

regularidade dos atos praticados pelos órgãos, serviços e organismos do MEC ou sujeitos à 

tutela do membro do Governo, bem como o controlo, a auditoria e a fiscalização do 

funcionamento do sistema educativo no âmbito da educação pré-escolar, da educação escolar, 

compreendendo os ensinos básico, secundário e superior”, ou seja, atuar, em conformidade, 

relativamente a todos os casos aqui relatados. 

Com os melhores cumprimentos, 

Professores atentos às ilegalidades cometidas na gestão das escolas 

 

 

 


