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Ex.mo Senhor Diretor do Agrupamento de Escolas da Abelheira, 
 
CC. Presidente Conselho Geral do Agrupamento  
Docentes do agrupamento 
 
CC. Sua Excelência o Secretário de Estado da Educação 
Delegado Regional de Educação do Norte 
 
CC. 
Chefe da Casa Civil de Sua Excelência o Senhor Presidente da República 
Grupos parlamentares  
Comunicação social 
 
 
Assunto: convocatória para trabalho na escola por ter sido decidido não ter condições 
técnicas para teletrabalho 
 
Tendo V. Exa. produzido, no dia 4 de fevereiro, convocatória para que cumpra o meu 
horário de trabalho como docente na Escola Básica da Abelheira, a partir do dia 
08.02.2021, “onde terei as ferramentas necessárias para o exercício do mesmo” e tendo 
V. Exa. decidido cessar o empréstimo do computador, que me foi cedido como 
instrumento de trabalho, esta semana, venho por este meio, declarar o seguinte: 
 

1. Fundamenta V. Exa. a convocatória nas orientações do Senhor Secretário de 
Estado da Educação, Doutor João Costa, em reunião realizada, com os Diretores, 
no dia 03.02.2021. 
 

2.  Afirma que, ao não ceder o empréstimo do equipamento informático, isso será 
" apresentar uma recusa ao desempenho da modalidade de teletrabalho, logo ao 
desempenho da (…) atividade profissional, (nessa modalidade) demostrando, 
assim, que deixa de ter condições técnicas para o seu exercício (artigo 4.º, do 
Decreto-Lei n.º 6-A/2021)."  
 

3. Realça ainda V. Exa. que a não cedência do material informático do empregador, 
de que necessito para estar em teletrabalho, “não depende da minha (sua) 
vontade, mas da do Governo, por não ter feito chegar aos Agrupamentos os 
computadores, como fora o compromisso assumido com os mesmos." 
 

4. Este texto não pretende constituir reclamação na forma jurídica do ato de 
convocatória, a meu ver ilegal e abusivo, assim praticado.  
 

5. A contestação jurídica a tal ato será realizada, em tempo oportuno, por juristas 
habilitados, que a realizarão, tendo em vista a sua revogação e a atuação jurídica 
adequada face a tais ordens, manifestamente ilegais e que geram este seu ato. 
 

6. Assim, pretendo aqui, em primeira linha, suscitar a reflexão de V. Exa sobre a 
situação, até porque, nos termos do Código do Procedimento Administrativo, 
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pode, verificando a qualidade e validade da argumentação, revogar por sua 
iniciativa o ato que praticou, sem mais (art.º 169º, nº 1). 
 

7. Esta reflexão será tornada pública e divulgada a outras entidades e comunicação 
social e dada a conhecer, por outras formas, no espaço público. 
 

8. Para maior clareza da exposição, divido-a em várias partes. 
 

A. Da legalidade da minha decisão de não ceder os meus próprios 
instrumentos de trabalho 
 

1. A decisão que tomei de não continuar a ceder o meu equipamento informático, 
que tinha vindo a consentir, para que o Estado o usasse como instrumento de 
trabalho doméstico e em teletrabalho (e de não continuar a disponibilizar 
gratuitamente as condições técnicas, existentes na minha casa) é um ato livre e 
que resulta da interpretação, consensual na sociedade portuguesa e nos 
tribunais, do que é o direito de propriedade.  
 

2. O computador e outros instrumentos de trabalho são meus, paguei-os e a 
decisão do que lhes acontece é exclusivamente minha, até porque sou eu que 
suporto os custos de seguros, programas de segurança, da sua futura 
substituição e corrente manutenção.  
 

3. O mesmo se diga da ligação paga à Internet ou eletricidade da minha casa, entre 
outras despesas, que exclusivamente suporto, sem qualquer apoio da entidade 
empregadora, mesmo quando consumidas ao serviço desta.  
 

4. Creio que este direito de dispor livremente e não consentir em dispor do meu 
património pessoal, para benefício do Estado, meu empregador, não suscita 
dúvidas a ninguém.  
 

5. No entanto, ao negar-me, por consequência coativa desse facto, o direito à 
segurança sanitária do confinamento, convocando-me a estar na escola, mesmo 
sem nenhum aluno ter em presença para ensinar, concretiza desrespeito abusivo 
por esse direito de propriedade  
 

6. E tal significa uma interferência ilegal e abusiva com o meu direito de consentir 
(ou não) no uso dos meus instrumentos de trabalho pelo meu empregador (que 
a legislação do trabalho refere tão claramente). 
 

7. Para lá de, na prática, me desconfinar à força, e pôr em risco a segurança 
sanitária. 
 

8. A única decisão que eu tomei neste caso foi exercer o meu direito de 
propriedade, que não cessou de ser válido, como Direito Humano que é (incluído 
na Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 17º), pelo facto de ter 
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consentido largos anos, no que hoje considero abusos pelo Estado, meu 
empregador. 
 

B. Da propalada imoralidade da decisão que tomei 
 

1. Existem algumas considerações públicas, bastante difundidas, que contaminam 
esta análise, juridicamente simples, com alegados argumentos morais, que 
seriam reforçados pela presente situação sanitária. 
 

2. O mais habitual é que, em tempo de pandemia, esta minha decisão sobre o meu 
património seja verberada por suposta falta de solidariedade com os alunos.  
 

3. A isso respondo que a solidariedade social, que pratico, não exibo e de que não 
me gabo, a faço em voluntariado, com donativos livres e voluntários e nos locais 
que eu entendo, livremente.  
 

4. Não tenho de pagar um imposto oculto obrigatório ao Estado, meu empregador, 
para poder trabalhar e para poder alegar a minha profissionalidade ou 
dedicação. 

 
5. E, se cedi no passado, e fui solidário, com uso do meu património, com os custos 

do Ministério da Educação, largos anos, e também com a solução educativa da 
pandemia, em março de 2020, a natureza do consentimento é assim mesmo: 
quem consente sobre coisas suas, por serem suas, pode deixar de consentir.  
 

6. Até porque, a minha conceção moral, que é pessoal, como todas, e não pretendo 
impor a ninguém, é que, hoje, 11 meses passados sobre o início da pandemia, 
gravemente imoral seria, pelo contrário, colocar os meus bens a servir a situação 
presente. 
 

7. Uma situação em que o governo de um Estado, que sustento com os meus 
impostos, tenta, com esse uso de bens privados, disfarçar do Povo o estado a 
que deixou chegar a Educação e a colocou em desgoverno, com as medidas que 
(não) vem tomando para reagir à pandemia nesse setor. 
 

C. A ilegalidade da convocatória produzida por V.Exa. 
 

1. Esclarecido o ponto de vista sobre a alegada imoralidade do meu 
comportamento ficamos reduzidos à sua indiscutível validade legal e à 
ilegalidade da convocatória e do quadro de ordens de outro agente 
administrativo hierarquicamente superior em ela se produz.  
 

2. Não vou entrar aqui numa explanação muito articulada ou demasiado densa, e 
com citação das normas aplicáveis, relativa às razões dessa ilegalidade.  
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3. O teletrabalho, para quem não tenha razões para trabalho presencial (em 
presença de outras pessoas no local de trabalho) é obrigatório pela lei, hoje 
vigente, no contexto do Estado de Emergência.  
 

4. Há quem argumente que tal não se aplica às escolas, com base numa alegada e 
bastante torcida, interpretação de uma norma que excetuaria as escolas no 
regime excecional do teletrabalho obrigatório.  
 

5. Mas tal não é verdade, porque o teletrabalho (educação à distância) só não é 
obrigatório se as escolas e trabalhadores estiverem em regime presencial, o que 
não pode ser, por razões legais, o meu caso. 
 

6. Até a situação poderá ser mais discutível, se V. Exa. me convocar para lecionar 
em regime presencial, com alunos presentes na escola. 
 

7. Tal situação, que o quadro sanitário do país fortemente desaconselha, mas que 
o Governo insensatamente está a promover, pelos vistos, em escala alargada, é 
de um tipo diferente do meu caso. E não deixa de ser potencialmente ilegal, mas 
não interessa aqui. 
 

8. A presença de alunos numa escola de acolhimento, ou noutra situação, não 
justifica que todo e qualquer docente tenha de ser desconfinado na escola, até 
pela razão evidente de como isso é ilógico, face ao conceito de confinamento 
geral. 
 

9. No meu caso, distinto desse anterior, não pode V.Exa. convocar-me para fazer 
“teletrabalho no local de trabalho”, ficando eu na escola e os alunos em casa. 
 

10. Quer porque isso é um absurdo lógico e linguístico.  
 

11. Quer porque eu reúno todas as condições pessoais, funcionais e técnicas para 
estar em teletrabalho (que, nas escolas, é traduzido no ensino à distância, 
realizado a partir de casa)  
 

12. O único requisito legal que falta para o teletrabalho se concretizar comigo não é 
nenhuma condição técnica que possa V.Exa. como empregador, contestar. 
 

13. O único requisito em falta é a entrega por V. Exa., como está obrigado, dos 
instrumentos de trabalho para permanecer no domicílio, que a lei, de forma 
clara, estipula que é obrigação de V. Exa. fornecer em nome do Estado.  
 

14. Aliás, na sua convocatória, faz confusão entre conceitos jurídicos que o legislador 
distingue bem: condições técnicas para teletrabalho e instrumentos de 
trabalho.  
 

15. Não me alongando muito, observo, contudo, que V. Exa. não pode penalizar-me 
com riscos de saúde e obrigar-me a “desconfinar à força” porque, abusivamente, 
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por ordem de um membro do Governo, se faz uma interpretação original do 
conceito jurídico de condições técnicas. 
 

16. E impor-me que devo andar na rua, fora do confinamento obrigatório, sujeito a 
“apanhar Covid”, porque decide, contra a letra e espírito da lei, estender o 
conceito de condições técnicas, englobando nele, algo que, só não existe, porque 
o Estado não quer cumprir a obrigação, que impõe e pela qual pune outros 
empregadores, que é entregar instrumentos de trabalho.  
 

17. Na sociedade portuguesa moderna é praticamente impossível não ter condições 
técnicas para estar em teletrabalho.  
 

18. Por absurdo, tal podia acontecer se morasse numa caverna funda, sem Internet 
ou eletricidade e sem meios técnicos de elas lá serem colocadas.  
 

19. Não é o meu caso, que exerço uma atividade que permite teletrabalho (para 
mais, estando os alunos todos em casa) e moro no centro de uma cidade, tendo 
acesso à Internet por fibra. 
 

20. Por isso, é falso e abusivo dizer-se que não tenho condições técnicas para 
teletrabalho.  
 

21. Na verdade, na minha situação ele é até obrigatório. Só não se cumpre, 
dificultando o combate ao risco sanitário individual e social, porque o Estado não 
cumpre a lei, que impôs aos privados, e não entrega os instrumentos de trabalho 
(computador ou outro hardware) que é sua obrigação legal fornecer.  
 

22. O facto de o Estado não cumprir a obrigação legal, que impõe ao resto da 
sociedade, porque não foi planeada forma de a cumprir, é o que, aliás, justifica 
a forte moralidade do comportamento de recusa do uso dos meus bens que 
decidi. A minha recusa é um pronunciamento individual e de cidadania contra o 
desgoverno, totalmente legítima para um trabalhador que serve o Estado e é 
cidadão e contribuinte. 
 

D. Da falta de fundamentação da convocatória, por falta de 
documento escrito com a ordem de Sua Excelência o Secretário de 
Estado 
 

1. Para me impor esta convocatória, que é ilegal, como se explicou resumidamente 
e se demonstrará nas instâncias próprias, V. Exa. apresenta como única 
fundamentação as ordens de Sua Excelência o Secretário de Estado, de quem as 
terá recebido oralmente, em reunião de 3 de fevereiro.  
 

2. Até parece que um mero Secretário de Estado (subordinado ao Senhor Ministro), 
mesmo sendo participante no Conselho de Secretários de Estado e, por isso, em 
parte envolvido no processo legislativo, fala e proclama por si a lei, à semelhança 
do que se passava nos reinados dos nossos reis D. José ou D. João V., tempo cuja 
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designação histórica me abstenho de colocar aqui, pelas más interpretações que 
tal geraria sobre o respeito a tal ilustre governante, que só pode ser muito. 
 

3. Esteve mal o Senhor Secretário de Estado, como titular de um órgão de soberania 
num Estado de Direito, se foi assim que transmitiu a ordem referida. 
 

4. Não discuto, em princípio, e por agora, como não seria lógico, o alcance das 
competências do Senhor Secretário de Estado para dar ordens aos serviços e 
agentes da administração do Ministério, em que tem competências delegadas 
de Sua Excelência o Ministro.  
 

5. Mas, as ordens do membro do Governo, mesmo que tenham sido orais nas 
reuniões, devem, com certeza, ter sido passadas a escrito e fundamentadas, 
nessa forma, nos termos que, entre outros, resultam claros dos artigos 152º e 
154º do Código do Procedimento Administrativo. 
 

6. Até para que possam ser impugnadas, que é o que pretendo fazer, o que se torna 
ainda mais premente pela sua patente ilegalidade e pelos riscos que corro por 
causa delas. 
 

7. Por isso, a ordem que V. Exa. me transmitiu, sem a fundamentação escrita, 
resultante do conhecimento concreto das ordens do Senhor Secretário de Estado 
é também ela ilegal por falta de fundamentação. 
 

E. Do cumprimento concreto da ordem transcrita na convocatória 
 

1. Sendo ilegal e gravemente lesiva dos meus direitos laborais, do meu direito à 
segurança e à saúde e promotora do meu desconfinamento, coativo e 
desnecessário, tenho, mesmo assim, de cumprir tal ordem, até conseguir que 
seja revogada pelos meios legais. 
 

2. Já iniciei os contactos com juristas, sindicatos e outras instituições públicas para 
realizar tal objetivo. 
 

3. Como é público, e já expliquei a V. Exa., em contacto pessoal, irei cumprir tal 
imposição, que considero um abuso indigno de um Estado de Direito, como um 
ato de resistência passiva, que tenho vindo a publicitar e publicitarei de forma 
alargada. 
 

4. Assim, irei cumprir todas as tarefas profissionais, que impliquem recurso a meios 
informáticos, na escola, como ordenou, devendo os equipamentos que V. Exa. 
disponibilizar estar em perfeitas condições de funcionamento e sem necessidade 
de qualquer intervenção de manutenção da minha parte (que não realizarei, por 
não ser meu dever). 
 

5. No limite da minha autonomia profissional poderei realizar todo o meu horário 
de trabalho semanal de 35 horas, no estabelecimento, se, em todas essas horas 
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necessitar de equipamento informático, visto que, não usarei outro para tarefas 
profissionais (o que terá óbvias implicações sobre acesso a mensagens, 
sumários, impressões ou condições de contacto). 
 

6. Poderei deslocar-me às instalações, em períodos variáveis, com início diário às 
8h30 e término às 18 horas, ou noutras que V.Exa. disponha, mas que devem 
levar em conta a possibilidade de ocupar 35 ou mais horas semanais, 
considerando período de refeições e pausas (abrangendo aulas e todo o restante 
trabalho não letivo). E não disporei de mais horas do que as referidas 35. 
 

7. O equipamento deve possuir software funcional, ligação adequada à Internet e 
a plataforma, que se usa em atividades educacionais, deve estar utilizável com 
câmara e microfone funcionais.  
 

8. Seria preferível que o software dessa plataforma estivesse instalado como 
aplicação de ambiente de trabalho, mas sabendo à exaustão da vetustez do 
equipamento e sistemas operativos, irei utilizá-lo na versão web (com os 
consequentes danos de qualidade para o trabalho letivo). Mas trabalharei 
apenas com aquilo que o Estado acha adequado para os cidadãos, docentes e 
alunos, que serve. 
 

9. O espaço que V. Exa. destinar para o trabalho deve permitir as adequadas 
condições sonoras para o exercício da comunicação e atividade letiva, sem ecos 
(por efeito do vazio).  
 

10. Deverá V. Exa. indicar as pessoas, com poder de decisão, presentes na escola, 
para o caso de haver dificuldades técnicas e operacionais.  
 

11. No caso de as condições mínimas enunciadas, não estarem reunidas irei 
pontualmente comunicar o facto a V. Exa. e ao Conselho Geral, não me 
responsabilizando pelas consequências para o serviço.  
 

12. Não executarei no equipamento qualquer ato que, de alguma forma, não se 
inclua no âmbito funcional da docência, no grupo disciplinar em que me incluo 
(instalar aplicações, atualizações, configurar hardware, reparações, etc.),  
 

13. Deve, por isso, V. Exa. prever o adequado apoio técnico (obviamente que excluo 
a regulação do volume e qualidade de imagem, em micro e câmara que estejam 
funcionais, mas não reporei o funcionamento, caso se desconfigurem e 
desliguem, como habitualmente, limitando-me a, no máximo, ligar e desligar o 
computador, para tentar resolver). 
 

14. Como V. Exa compreende, sendo este um ato de resistência passiva, na tradição 
histórica desses atos, que visa alertar para o quadro de disfuncionalidade que 
grassa no sistema educativo português, e de abuso sistemático sobre os 
docentes irei executar com zelo as minhas tarefas profissionais, no limite dos 
recursos que V. Exa. disponibilizar. E nada mais.  
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15. Face aos hábitos instalados e que também consenti no passado, poderá haver 

reclamações de alunos, pais e até colegas, pelos efeitos desta atitude.  
 

16. Contudo, remeterei todos os reclamantes para as entidades com poder 
hierárquico, que geraram as ordens que resultam no prejuízo.  
 

17. Como é habitual, pautarei os meus atos pelo cumprimento das normas legais 
obrigatórias e dos meus deveres, mas sem qualquer tipo de adicional de 
iniciativa a esses limites legais. 
 

18. Poderão ocorrer situações de incompreensão pela situação, mas manterei a 
atuação de resistência passiva descrita, com firmeza, e durante o prazo que só a 
mim cabe decidir. 
 

19. Não estarei a ter nenhuma prática ilegal e, antes, acho que a prática adotada 
terá o valor moral e de cidadania de, pelo menos, gerar consciencialização 
pública para os problemas graves do sistema educativo para que se ajudará a 
encarar melhorias. 
 

20. Esta comunicação será por mim remetida a diversas entidades públicas, com 
poderes conexos a esta questão, e divulgada no espaço público, pelo meu desejo 
de que seja debatida, apoiada ou, até criticada, dado focar-me e agir numa 
questão de grave interesse público (a falta de condições de funcionamento das 
escolas e de condições de trabalho dos professores). 
 
Apresento a V.Exa. os meus melhores cumprimentos e disponibilizo-me para 
qualquer esclarecimento adicional, 
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