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PROPOSTA DO ME

REGIME DE CONCURSOS

Proposta apresentada a 12/02/2023

Regime de Recrutamento e Gestão Professores_14/02/2023

Portaria Novos QZP_14/02/2023

Anexo Portaria QZP_14/02/2023

Proposta apresentada a 17/02/2023

Despacho alínea b n.º 2 art.º 26 e 27 do DL dos concursos

Proposta apresentada a 23/02/2023

PROPOSTA DO ME _ 23/02/2023

https://www.aspl.pt/sites/default/files/RegimeRecrutamentoGestaoProfessores_2023.02.14.pdf
https://www.aspl.pt/sites/default/files/Portaria novos QZP_2023.02.14.pdf
https://www.aspl.pt/sites/default/files/AnexoPortariaQZP.pdf
https://www.aspl.pt/sites/default/files/Despacho al%C3%ADnea b n2 art.s 26 e 27 do DL concursos.pdf
https://www.aspl.pt/sites/default/files/RegimeRecrutamentoGestaoProfessores_2023.03.01.pdf


PROPOSTA DO ME

REGIME DE CONCURSOS

1- A redução das áreas geográficas dos QZP;

2- A vinculação dos colegas contratados que tenham

1095 dias de serviço (ainda que discordemos dos

demais requisitos exigidos: estar em funções a 31 de

dezembro do ano em que se realiza o concurso e o

mínimo de 120 dias em cada um dos dois anos letivos

anteriores, sendo que no total destes dois anos têm de

ter 365 dias de serviço, no mínimo);

ASPETOS POSITIVOS



PROPOSTA DO ME

REGIME DE CONCURSOS

3- A anualidade dos concursos interno e externo,

por forma a recuperar mais prontamente as vagas que

são deixadas pelos colegas que se aposentam, bem

como a disponibilização das vagas existentes

inicialmente aos docentes dos quadros e imediatamente

a seguir aos colegas contratados;

4- A intenção do ME privilegiar a abertura de vagas em

quadros de escola ou agrupamento, ficando os QZP

apenas para as necessidades residuais;

ASPETOS POSITIVOS



PROPOSTA DO ME

REGIME DE CONCURSOS

5- A existência da mesma prioridade para os

docentes de carreira (QA/QE ou QZP) concorrerem

em todas as fases dos concursos (Concursos interno e

mobilidade interna, exceto para aproximação à

residência).

ASPETOS POSITIVOS



PROPOSTA DO ME

REGIME DE CONCURSOS

1- Limitação aos docentes de QZP, na mobilidade

interna, de concorrerem apenas às escolas ou

agrupamentos do seu QZP e de mais três adjacentes;

2- Aumentar significativamente a área geográfica a

que um docente de QA/QE está obrigado a concorrer e a

trabalhar, com exceção às atuais áreas metropolitanas de

Lisboa e Porto;

ASPETOS NEGATIVOS



PROPOSTA DO ME

REGIME DE CONCURSOS

3- Aumentar de seis para oito as horas para que um

docente não tenha horário zero, e tenha de concorrer à

MI (Mobilidade Interna);

4- Introdução dos Conselhos Locais de Zona

Pedagógica e dos procedimentos locais nas colocações

e gestão dos docentes, à margem dos concursos e da

graduação profissional;

ASPETOS NEGATIVOS



PROPOSTA DO ME

REGIME DE CONCURSOS

5- Introdução da possibilidade dos docentes dos

quadros com insuficiência de horário ou dos contratados

em horários incompletos trabalharem em mais do que

um agrupamento ou EnA;

6- Impedir os docentes QA/QE de concorrerem para

escolas fora do QZP a que pertence a sua escola de

origem;

ASPETOS NEGATIVOS



PROPOSTA DO ME

REGIME DE CONCURSOS

7- Obrigatoriedade dos docentes que vincularem este

ano à vinculação dinâmica concorrerem a todos os 63

QZP no concurso interno de 2024;

8- Não correção dos requisitos da norma-travão, que

se manterá tal como está (3 contratos anuais e completos

seguidos)

ASPETOS NEGATIVOS



PROPOSTA DO ME

REGIME DE CONCURSOS

9- Eliminação da possibilidade de se concorrer por

concelhos;

10- Obrigatoriedade dos docentes de QZP com

horário incompleto aceitarem ser colocados em mais do

que um agrupamento ou EnA;

11- Obrigatoriedade dos docentes do quadro com

horário incompleto concorrerem ao concurso interno

(vão por em prática esta obrigatoriedade que está na lei);

ASPETOS NEGATIVOS



PROPOSTA DO ME

REGIME DE CONCURSOS

12- Tratamento diferenciado aos docentes

contratados que vincularem através da vinculação

dinâmica face aos que vincularem através da norma-

travão.

13- Obrigatoriedade dos docentes contratados

concorrerem a mais 6 QZP para além daquele em que

se situa a sua escola de colocação, para poderem

progredir no índice de vencimento, acrescidos dos

mesmos requisitos que os docentes de carreira têm: 50h

de formação, avaliação mínima de Bom, 1460 dias de

serviço e aulas observadas, quando aplicável.ASPETOS NEGATIVOS



NEGOCIAÇÕES ME

Outras propostas da ASPL que 

não foram consideradas ao longo 

das negociações

1– A criação de um sistema de incentivos aos

professores deslocados, que poderiam passar por

ajudas de custo no alojamento e deslocação, bem como

prioridade no acesso e frequência de creche, pré-escolar

ou escola para os filhos dos professores e educadores

deslocados, sejam contratados ou dos quadros;

POR NEGOCIAR OU 

NÃO ACEITE PELO ME



NEGOCIAÇÕES ME

Outras propostas da ASPL que 

não foram consideradas ao longo 

das negociações

2– A possibilidade de acumulação, especialmente para

os docentes contratados, bem como a possibilidade de

existência de mais aditamentos aos contratos

existentes, desde que as horas estejam dentro dos limites

legais estabelecidos;

3– A extensão do mecanismo das permutas aos colegas

contratados, bem como o seu prolongamento até ao

início do ano letivo.

POR NEGOCIAR OU 

NÃO ACEITE PELO ME



NEGOCIAÇÕES ME

Outras propostas da ASPL que 

não foram consideradas ao longo 

das negociações

4- A consolidação da Mobilidade por doença aos

docentes portadores de deficiência visual parcial, aos que

se movimentam com o apoio permanente de canadianas

ou outros meios complementares de locomoção, bem

como a todos os docentes com incapacidade permanente

de grau elevado.

5- A norma-travão figurar apenas transitoriamente nos

próximos dois anos, por forma a não frustrar as

legítimas expetativas dos docentes que este ano

concorreram nesse pressuposto, mas depois ser

substituída pela vinculação dinâmica.

POR NEGOCIAR OU 

NÃO ACEITE PELO ME



NEGOCIAÇÕES ME

Outras propostas da ASPL que 

não foram consideradas ao longo 

das negociações

6- Permitir aos docentes contratados a lecionar em

escolas portuguesas nos PALOP serem abrangidos na

2ª prioridade do concurso externo e contratação;

7- A existência de uma única prioridade para todos os

docentes dos quadros concorrerem na mobilidade

interna, à semelhança do que acontece no concurso

interno.

POR NEGOCIAR OU 

NÃO ACEITE PELO ME



NEGOCIAÇÕES ME

Matérias mais prementes

A ASPL insistiu ao longo de toda a negociação na 

exigência de abertura de novos processos negociais 

sobre as matérias mais prementes que tem vindo a 

apresentar ao ME desde a tomada de posse do 

atual Governo.

A saber:

POR NEGOCIAR OU 

NÃO ACEITE PELO ME



NEGOCIAÇÕES ME

Matérias mais prementes

1– A necessidade de eliminação das quotas na 

avaliação do desempenho e das vagas de acesso aos 

5.º e 7.º escalões;

2– As ultrapassagens na carreira dos docentes que 

vincularam antes de 2011 pelos que vincularam e após 

2011; 

3– A recuperação do tempo de serviço não 

contabilizado;

POR NEGOCIAR OU 

NÃO ACEITE PELO ME



NEGOCIAÇÕES ME

Matérias mais prementes

4– A desregulação e sobrecarga nos horários de 

trabalho;

5– O regime específico de aposentação para os 

professores e educadores;

6– A revogação do atual regime de mobilidade por 

doença (MPD), entre outros problemas prementes.

POR NEGOCIAR OU 

NÃO ACEITE PELO ME



Consulta aos 

docentes

INQUÉRITO ONLINE Preencher Inquérito online, aqui

Dias 4D

https://dados.professoresemluta.org/index.php/123?newtest=Y


GREVE

MANIF

2 e 3 março 2023



ASPL
Contactos

Sede da Presidência

 Tel. 212307900

 Telm: 919538998

 Email: presidencia@aspl.pt

 www.aspl.pt

 Siga também a ASPL no facebook | Instagram | Youtube

http://www.aspl.pt/
http://www.aspl.pt/
https://www.facebook.com/ASPL.assoc.sindical.professores.licenciados
https://www.instagram.com/aspl_sindicato_professores/
https://www.youtube.com/channel/UCUx4bJS2cosnLI_qVLVEFwg/videos


Outros contactos 
da ASPL

Braga
Tel.: 253218913 Telm: 918394858
braga@aspl.pt

Porto
Telm: 918394858
porto@aspl.pt

Aveiro 
Tel.: 234383992 Telm: 912579893 / 919539109
aveiro@aspl.pt

Lisboa
Telm: 919538952 / 962138498
questoes.socios@aspl.pt

Guarda
Tel.: 271024138 Telm: 962138486
aspl.guarda@gmail.com

Viseu
Tel.: 232093100 Telm.: 919539062
viseu@aspl.pt
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