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Matosinhos, 29 de março de 2021 

 

Assunto: Petição N.º 199/XIV/2.ª - Resposta ao pedido de informação  

 

Exmo. Senhor Presidente da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto 

Deputado Firmino Marques.  

 

Nos termos do Ofício n.º 65º/8ª – CECJD/2020 de 16/03/2021, remetido por V. 

Exa, a ANVPC - Associação Nacional dos Professores Contratados vem, por este meio, 

pronunciar-se sobre o teor da Petição N.º 199/XIV/2.ª, da iniciativa de Sílvia Marlene Carneiro 

da Silva – “Concurso de mobilidade interna”. 

A disponibilização de unicamente horários completos no concurso de mobilidade 

interna acarretará mais prejuízos do que ganhos para o ME, não sendo em nosso entender “… 

uma solução que melhor sirva o sistema educativo, assente numa adequada gestão de 

recursos humanos docentes e na utilização de dinheiros públicos”, pelo que o nosso parecer é 

que as colocações em mobilidade interna devem fazer-se em horários completos e 

incompletos e assente nos seguintes fundamentos: 

 

1) O ano transacto, os professores do quadro que foram colocados em horários 

incompletos no concurso de mobilidade interna representaram 18% do total. Esta 

medida promoverá uma poupança inferior a 0,4% do orçamento anual do 

ministério, o que representará um ganho residual; 

2) Todavia, as perdas são muito avultadas no sinal que é dado pelo ME, em termos de 

reconhecimento, valorização e dignificação dos professores; 

3) Porque, na sua grande maioria, são professores que vincularam aos quadros de 

zona pedagógica através da “norma travão” ou concursos de vinculação 

extraordinários, com 15, 20 e mais anos de tempo de serviço enquanto 

contratados e que agora almejavam a tão desejada estabilidade pessoal, familiar e 

profissional; 
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4) À semelhança do que aconteceu em 2017/2018, vai gerar injustiças, porque 

professores com maior graduação profissional poderão ficar mais afastados da sua 

zona de residência do que outros com menor graduação, desvirtuando a lista 

nacional de graduação e a manifestação de preferências dos professores; 

5) Por outro lado, considerando que muitos destes professores têm 50 ou mais anos 

e por conseguinte têm direito à redução da componente letiva, origina que do 

horário de 22 horas letivas, decorram horas sobrantes que depois serão de difícil 

aceitação por professores contratados, como se tem vindo a verificar.  

6) Por último, acresce que muitos dos horários inicialmente incompletos 

transformam-se em horários completos pelo resultado natural da gestão e 

preparação do início do ano letivo. 

 

A aplicação desta medida promoverá sentimentos de injustiça, de desigualdade de 

oportunidades, de expetativas goradas de estabilidade profissional, pessoal e familiar, o que 

não contribui para a melhoria das condições de trabalho e para o aumento dos níveis 

motivacionais, factores cruciais na gestão dos recursos humanos para que estes profissionais 

possam desenvolver as suas funções com o empenho e a dedicação, consentâneos com os 

novos desafios da profissão.  
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