
 

 

Síntese 

 

 Reunida em mesa única, com indicação do local a escassas horas da 

sua realização, sem os documentos que a tutela ficou de enviar previamente e sem 

a presença do Senhor Ministro da Educação (que se encontrava em Conselho de 

Ministros), a ASPL e as demais organizações sindicais ouviram pelo Senhor 

Secretário de Estado (SE), Dr. António Leite, quais as pequenas alterações que a 

tutela estava disposta a alterar à sua proposta de “Regime de Recrutamento e 

Gestão de Professores”. 

Sem prejuízo do agendamento de nova reunião para a semana seguinte, o 

SE realçou que se abre lugar a uma apreciação para a possibilidade de acordo com 

as organizações sindicais, salientando ainda que não será por falta de 

esclarecimentos que tal não ocorrerá, pois a reunião técnica recentemente realizada 

foi positiva. 

Passando aos pontos da proposta (da qual não foi entregue nenhum 

documento), apresentou as alterações da equipa governativa: 

1- Redimensionamento geográfico dos atuais QZP: não há condições para 

reduzir mais, porém esclareceu que havia um erro na sinalização no 

mapa, pois Santo Tirso pertence à área metropolitana de Porto Norte; 

2- Critérios para a abertura de lugares de quadro: o texto é o mesmo, 

pois há que atender à densidade populacional; 

3- Vinculação e colocação por graduação profissional: salientou que o único 

critério é mesmo a graduação profissional nos concursos; os critérios 

para a vinculação passam a exigir os 1095 dias, o exercício de 

funções em 2022/2023 em qualquer tipo de horário e a 

existência de pelo menos 180 dias de serviço no ensino público 

em cada um dos 2 últimos anos letivos – desta forma, prevê a tutela 

abranger a vinculação de 10.700 docentes a 1 de setembro de 2023; 

4- Correção das ultrapassagens nos concursos: na primeira mobilidade 

interna, após o ingresso na carreira, os docentes são obrigados a 

concorrer ao seu QZP e a mais 3, diminuindo para metade a exigência 

previamente apresentada; 

5- Conselho Local de Diretores: o texto é o mesmo, salientando que não 

se está a falar de recrutamento ou de vinculação; 

6- Gestão dos recursos humanos docentes: é diminuída, face à proposta 

anterior, de 12 para 8 horas, a insuficiência de tempos letivos que 

dão origem ao DACL (destacamento por ausência da componente 

letiva); 

7- Possibilidade de vinculação em QA/QE: sem alteração de texto, com o 

concurso a ocorrer em 2024/2025, de forma a evitar ultrapassagens; 

8- Transição dos atuais para os novos QZP: sem alteração de texto, 

reconfirmando que a colocação se efetua em função da graduação 
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profissional e que só poderão ser opositores aos novos QZP que se 

localizem na área geográfica do seu actual QZP; 

9- Notas: é retirada a mobilidade para projectos, pois diz respeito à 

mobilidade estatutária que já existe; 

B. Burocracia: o texto mantém-se; é um processo complexo, tendo a 

tutela também ontem pedido a colaboração do Conselho de Escolas; há 

concordância quanto à sua excessiva existência, sendo necessária a sua 

identificação concreta e por tal terão que ser criados grupos de trabalho; 

C. Índices Remuneratórios para Professores Contratados: sem alterações; 

D. Acesso aos 5.º e 7.º Escalões: sem alterações, salientando que não 

reflete o publicamente afirmado por outras entidades, de corresponder às 

percentagens de Muito Bom e Excelente, contudo não foi claro se as 

percentagens previstas de 75%, para o 4º escalão e de 53% para o 6º 

abrangem ou não os 25% correspondentes aos docentes que progridem 

nesses escalões por força das Menções de M.Bom e de Excelente. 

 

Dando início às intervenções das Organizações Sindicais, a Dra. Fátima Ferreira, 

Presidente da ASPL, após a entrega do parecer, desta organização sindical, aos 

vários membros da mesa da tutela, procedeu à leitura dos aspetos mais 

importantes, adaptando os seus comentários às alterações que o SE neste 

momento apresentou.  

No redimensionamento dos QZP sugeriu que o 07 fosse dividido, de forma a não 

ficar com uma área tão abrangente, tendo o SE esclarecido que no mapa este já se 

encontrava dividido nas margens Norte e Sul do Tejo, o que para a ASPL não se 

encontrava nítido. A Dra. Fátima Ferreira indicou também o QZP de Castelo Branco, 

propondo que seja criado um QZP de Idanha-A-Nova e outro QZP de 

Castelo Branco/Vila Velha de Rodão, atendendo às condições das vias de 

comunicação desta zona do país e às distâncias superiores a 50km entre várias 

localidades desse QZP. 

Voltou a salientar a sua concordância com abertura de Q.A/Q.E correspondente à 

totalidade das necessidades permanentes e os Q.Z.P apenas para necessidades não 

permanentes e substituições. 

Contudo, discorda totalmente 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 para os professores destes 

grupos disciplinares de mais reduzida dimensão. 

Quanto à vinculação, felicitou o Ministério por ter abandonado a exigência do 

horário completo, porém a ASPL sugere que se exija somente os 1095 dias (3 

anos) e não, cumulativamente, os 180 dias de serviço em cada um dos dois 

anos letivos imediatamente anteriores ao concurso. 

Disse também que discordam da existência do Conselho de Diretores e das suas 

atribuições, pois consideramos que as colocações devem sempre ser feitas no 
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âmbito de concurso e tendo por base a graduação profissional, tendo em conta as 

preferências manifestadas pelos candidatos. 

Saudou a diminuição do número de horas de insuficiência letiva de 12 para 8 

horas, afirmando, no entanto, que lhe parece que ainda é necessário baixar mais, 

pois que a ASPL sempre pugnou pela não obrigatoriedade do docente ir a 

DACL se tem, pelo menos, uma turma, pois preza muito o direito dos 

alunos à continuidade pedagógica. Porém, se esta sua proposta não puder 

ser aceite, pelo ME, defende, pelo menos, que se mantenha a condição em 

vigor das 6 horas letivas. 

Do seu parecer, salientou que a ASPL aguarda a abertura dos respetivos 

processos negociais, para as matérias que tem vindo a chamar a atenção, 

nomeadamente: a eliminação das quotas na avaliação do desempenho, das 

vagas de acesso aos 5.º e 7.º escalões, as ultrapassagens sofridas pelos 

docentes que pertenciam aos quadros antes de 2011 pelos que após esse 

ano ingressaram, a recuperação do tempo de serviço não contabilizado, a 

desregulação e sobrecarga dos horários de trabalho, a aposentação 

específica para professores e educadores, a mobilidade por doença, entre 

outros problemas prementes que assolam a escola pública há demasiado 

tempo. 

Face à intervenção do representante do STOP, a Presidente da ASPL informou-o 

que não tinha assinado o acordo de 2010, mas considera que deve haver respeito 

por todas as OS e não é correto estar a proferir acusações em público, não 

apresentando todo o contexto envolvido naquela decisão. 

Retomando a palavra, o SE informou ainda que o concurso interno poderá ser 

mais reduzido temporalmente do que o atual e que a proposta de Despacho 

sobre a Formação Contínua incidirá sobre a continuidade da Capacitação 

Digital corresponder à área científico-pedagógica do grupo de 

recrutamento dos docentes. Sobre estas ligeiras alterações ao Despacho da 

formação, a ASPL disse que à partida é favorável, mas que iriam analisar a 

proposta em reunião de direção e para a próxima semana, enviariam o seu 

parecer, por escrito. 

Finalizando a longa reunião, a tutela entregou propostas sobre o despacho de 

formação e os documentos dos textos para possíveis acordos, informando que 

logo que possível será enviada a proposta de Decreto-Lei sobre os concursos com 

todo o seu clausulado. Salientou que há da parte da tutela um respeito 

absoluto pela Lei e pela Constituição, mas que pode, ou não, haver reação 

a assuntos que se encontrem fora da Ordem de Trabalhos das reuniões! 

 

Lisboa, 3 de fevereiro de 2023. 

A Vice-Presidente da ASPL, Mª João Gonçalves. 


