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Posição da ASPL sobre as “Propostas do ME apresentadas nas reuniões negociais 

dos dias 18 e 20 de janeiro de 2023”: 

 

1 – A ASPL considera muito positivo o redimensionamento geográfico dos atuais QZP (10) 

para 63; contudo, relativamente ao QZP 7, parece-nos que continua igual, pelo que 

consideramos que pode ser dividido, pois se verificarmos as distâncias entre Sintra e Pegões, 

por exemplo, temos muito mais do que os 50 km apontados pelo ME como referência, uma 

vez que são 110km. Também no QZP correspondente ao distrito de Castelo Branco as 

distâncias entre determinados concelhos vão muito para além dos 50km, sendo que as vias de 

comunicação não se encontram em boas condições, o que se agudiza mais durante o Inverno, 

devido às condições climatéricas adversas. A ASPL propõe, portanto, que haja o QZP de 

Idanha- A- Nova e outro QZP Castelo Branco-Vila Velha de Ródão. 

 

 

2 – A ASPL concorda com a abertura de Q.A/Q.E correspondente à totalidade das 

necessidades permanentes e que os Q.Z.P sejam apenas para necessidades não permanentes e 

substituições. Quanto aos critérios para a abertura de lugares de quadro, a ASPL continua a 

defender o que vem afirmando há mais de duas décadas: “os horários completos que são 

preenchidos através das necessidades transitórias durante 3 anos, devem dar abertura de lugar 

de quadro, desde que o seu titular não se encontre em mobilidade estatutária ou outra 

autorizada”. 

2.1 – Compreendemos as razões apresentadas pelo Ministério da Educação (ME) para esta 

proposta, mas não podemos concordar que os grupos de recrutamento de mais reduzida 

dimensão só possam vincular em Q.Z.P., pois se já sabemos das dificuldades várias, ao nível 

de transportes, custos e sobrecarga de milhares de professores que se têm de desdobrar por 

várias escolas do seu agrupamento, é fácil de perceber a sobrecarga acrescida que esta 

proposta acarretaria especificamente para estes professores. Tem de ser encontrada outra 

alternativa para a resolução do problema. 
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3 – A ASPL concorda que a ordenação dos candidatos em todos os concursos interno, externo 

e de satisfação de necessidades transitórias obedeça à graduação profissional e a colocação 

seja efetuada pela DGAE, de acordo com as preferências manifestadas, mas discorda 

totalmente da exigência de horário completo mencionada no nº 3.1. Com efeito, temos sócios 

e conhecemos muitos professores com mais do que 1095 dias de serviço que, neste ano letivo 

2022/2023, não têm horário completo, por razões várias. (cfr. p.e. docente colocada na RR 4 

com 20h no grupo 110, ainda que tenha habilitação para o grupo 120 e 220 e outra colocada na 

RR 8 com 6 mil e tal dias em horário temporário). Estas colegas ficariam de fora, o que não 

podemos aceitar, pois têm muito mais do que 3 anos de serviço docente no ensino público, em 

escolas da rede do ME. 

 A ASPL propõe que o ME abandone esta exigência, atendendo ao facto do lugar que os 

professores vierem a adquirir nesta vinculação ser provisório, pelo que um docente que este 

ano não tenha horário completo, ao ser-lhe permitido concorrer, ao abrigo da nova norma-

travão, ele, de acordo com a sua graduação profissional e as preferências manifestadas, 

certamente ficará num lugar que nada tem a ver com aquele onde está atualmente. Caso o ME 

persista nesta sua exigência, que podia ser compreensível à luz da atual norma-travão, mas não 

da futura, voltará tal determinação a permitir a criação e aumento de injustiças e de 

ultrapassagens que os docentes não vão aceitar, certamente, sobretudo tendo em conta o 

ambiente de luta que se vive na classe. 

 Atendendo às legítimas expetativas dos docentes que este ano estão no 3.º ano de 

contrato consecutivo, em horário completo e anual, propomos a manutenção, este ano, da atual 

norma-travão, para além da nova. 

 

4 – Correção das ultrapassagens. 

– Solicitamos que todos os lugares disponíveis para vinculação possam também ser 

disponibilizados, primeiramente, aos professores já pertencentes aos quadros. 

– Concordamos com o disposto no n.º 4.2, exceto a obrigatoriedade de se concorrer a mais de 

6 Q.Z.P, para além daquele onde se encontre a exercer; poder-se-ia reduzir para 4 QZP. 
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5 – Conselho Local de Diretores. Discordamos da existência deste Conselho e das suas 

atribuições, pois consideramos que as colocações de professores devem sempre ser feitas no 

âmbito de concurso nacional, tendo por base a graduação profissional e as preferências 

manifestadas pelos candidatos. 

–  Discordamos igualmente do disposto nas alíneas a), b) e c) do n.º 5.2, pois a agregação de 

horários em mais do que um agrupamento iria provocar maior sobrecarga de trabalho e 

instabilidade nos professores a que ela se sujeitasse, tal como apontámos anteriormente. 

Equacionamos apenas essa hipótese nas situações em que o professor contratado possa e 

queira completar o seu horário, mas isso não justifica a existência do Conselho Local de 

Diretores. 

 

6 – Gestão de Recursos humanos docentes: 

– Discordamos do disposto neste ponto, pois sempre defendemos que, enquanto um docente 

tiver uma turma atribuída no seu horário, não deverá ser obrigado a sair da sua Escola, pois há 

muito trabalho a fazer onde está colocado, como sejam os apoios educativos, as coadjuvações, 

etc. Por maioria de razão, nos opomos ao aumento de 6 para 12h para se considerar horário 

zero e obrigar o docente a sair da escola onde está efetivo. 

– Discordamos também da colocação ao nível local, seja para os docentes dos quadros, sejam 

para os colegas contratados. 

 

7 – Possibilidade de vinculação em QA/QE. A ASPL foi sempre contra a obrigatoriedade de 

vinculação em QZP, que foi introduzida pelo Governo, em 2013, pelo que saúda esta proposta, 

desde que não signifique ultrapassagens dos demais docentes dos quadros, o que parece estar 

assegurado. 

 

8 – Transição dos atuais para os novos QZP. A ASPL concorda com o aqui previsto, apenas 

lembra o que tem defendido sobre as não ultrapassagens; também entende que não pode haver 

tratamento diferenciados entre os docentes dos QZP (atuais e futuros). Mesmo na fase de 
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transição, ou antes na mobilidade interna, considera que os atuais QZP não podem ser 

obrigados a concorrerem a áreas geográficas superiores ou distintas dos seus colegas que 

vincularem nos novos QZP. 

 Os docentes que fiquem providos em QZP (2022/2023), no novo redimensionamento 

geográfico, ficarão obrigados, na mobilidade interna, a concorrer a uma área geográfica 

inferior à atualmente definida para os docentes QZP, com horário zero, que se regem pelo DL. 

132/2012. Destacamos os QZP 1, 2, 6 e 8, que foram redimensionados, respetivamente, em: 11; 

8; 8 e 7 QZP. 

 

9 – Nada temos a opor face às notas. 

E sobre a revisão do regime dos concursos, lembramos a posição que a ASPL tem manifestado 

desde o passado dia 21 de setembro de 2022: “rever o regime dos concursos naquilo que 

precisa de correção e que ambas as partes (ME e sindicatos de professores e educadores estão 

de acordo ou que se consiga chegar a acordo), de modo a que se corrijam as injustiças e se 

permita uma maior estabilidade aos docentes, sejam dos quadros, sejam contratados. 

Nesse sentido, lembramos algumas das nossas propostas para esta revisão e que não foram 

consideradas nos pontos anteriores: 

–  A antecipação do concurso interno, por forma a que haja uma pronta adaptação às novas 

regras do novo regime dos concursos e também a correção das inúmeras injustiças. 

Futuramente, advogamos a possibilidade de o concurso interno decorrer anualmente, 

permitindo que as vagas deixadas pelo número crescente de docentes aposentados, sejam 

asseguradas de forma célere pelos que estão no ativo; 

 – 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; 
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– 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; 

– A extensão do mecanismo das permutas aos colegas contratados, bem como o seu 

prolongamento até ao início do ano letivo. 

 

 Consideramos também importante que o futuro regime dos concursos de professores e 

educadores continue a prever a possibilidade de mobilidade interna para aproximação à 

residência aos docentes que assim o pretenderem, e que os horários a concurso na mobilidade 

interna e na contratação inicial contemplem, tal como este ano, horários completos e 

incompletos, a fim de se evitarem novas situações de injustiças. 

 

 Relativamente às outras matérias, a ASPL lamenta que o ME não as tenha considerado, 

pois desde a tomada de posse do atual do Governo, que lhas tem apresentado sempre nas 

reuniões e por escrito, bem como, anteriormente, às equipas ministeriais, desde 2015 – todos 

governos liderados pelo Sr. Primeiro Ministro António Costa. Por isso, reiteramos o nosso 

pedido para que haja o compromisso da Tutela de as agendar e negociar neste ano letivo. (Cfr. 

documento entregue nas anteriores rondas sindicais, intitulado “Principais problemas que a 

ASPL pretende negociar com o ME durante o presente ano letivo 2022/23”). 

 

Quanto às propostas do ME - B. C. e D., a ASPL considera: 

 

B. Burocracia.  Concordamos com tudo o proposto para eliminar a burocracia nas escolas e, 

não obstante a autonomia destas, que muito prezamos, acrescentamos uma outra proposta que 

vai no sentido de maior uniformização dos materiais e procedimentos nas várias escolas 

(atendendo, sobretudo aos professores que mudam de escola anualmente e àqueles colegas 

contratados em mais do que um agrupamento). Solicitamos também que se atente à plataforma 

E360, pois do que nos chega de muitos colegas é que a mesma é muito complicada e tem 
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problemas com os servidores. 

 

C. Índices remuneratórios para professores contratados.  Concordamos que os docentes 

contratados devem auferir igual vencimento aos seus colegas dos quadros, com o mesmo 

tempo de serviço, bem como ter a redução prevista no Art.º 79.º do ECD e tratamento 

igual aos demais colegas dos quadros, inclusive poder recorrer à mobilidade por doença e às 

permutas. Apenas alertamos que não poderá haver docentes contratados a auferirem 

vencimento superior a quem está no quadro com igual tempo de serviço, por força do 

cumprimento dos requisitos exigidos aos docentes dos quadros. 

 

D. Acesso aos 5.º e 7.º escalões.  Discordamos totalmente, como temos vindo a afirmar desde 

2010. A ASPL considera uma afronta o ME continuar a apresentar a proposta de se manterem 

as vagas de acesso aos 5.º e 7.º escalões, pois sabe que todos os Sindicatos de professores e 

educadores são contra a sua existência. 

É também uma afronta, porque todos sabemos que estas vagas foram criadas num 

determinado contexto, que se pretendia transitório, na sequência da extinção da categoria, sem 

qualquer sentido, numa carreira unicategorial, da figura do professor titular e que o seu 

objetivo era o de impedir a justa e merecida progressão na carreira, pelo que não faz sentido 

que continue em vigor, reiterando que tem de ser revogado. 

Para além disto, estas vagas não existem, e muito bem, nas carreiras docentes das 

Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, o que aumenta ainda mais o sentimento de 

injustiça e falta de equidade entre os professores e educadores que lecionam em território 

continental. A ASPL, como contraproposta, defende a isenção de vagas a todos os docentes 

que se encontram nas listas dos 4.º e 6.º escalões (5787 docentes) e aos que este ano as irão 

integrar. Na revisão do ECD, devem eliminar-se estes constrangimentos administrativos, que 

nem respeitam os princípios consagrados nos Art. 5.º (boa administração), 8.º (justiça e 

razoabilidade) e 11.º (colaboração) do CPA. 

 Convém ter presente que, este ano, tivemos 5483 colegas nas listas do 4.º escalão, 

entraram 2709 e 2774 continuarão no 4.º escalão; no 6.º escalão, houve 4497 colegas, entrando 
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1484 e 3013 continuam no 6.º escalão. 

 

 A ASPL aguarda a abertura de novos processos negociais sobre esta matéria, para 

melhor contribuir para eles, nomeadamente noutras matérias que temos vindo a chamar a 

atenção das várias equipas ministeriais, desde dezembro de 2015, como sejam: 

 – A necessidade de eliminação das quotas na avaliação do desempenho e das vagas de acesso 

aos 5.º e 7.º escalões; 

– As ultrapassagens na carreira dos docentes que vincularam antes de 2011 pelos que 

vincularam e após 2011;  

– A recuperação do tempo de serviço não contabilizado; 

– A desregulação e sobrecarga nos horários de trabalho; 

– O regime específico de aposentação para os professores e educadores; 

– A revogação do atual regime de mobilidade por doença (MPD), entre outros problemas 

prementes. 

   

Atentamente. 

 

Lisboa, 31 de janeiro de 2023. 

     A Presidente da Direção Nacional da ASPL 

 

__________________________________ 

        (Maria de Fátima Ferreira) 
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