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No documento apresentado como anteprojeto ao Decreto-Lei, continua subjacente a vontade do 

Ministério da Educação (ME) de cumprir o princípio enviesado «o docente vive onde trabalha, não 

trabalha onde vive»,  através da definição de critérios que dificultam ao extremo a aspiração, legítima, 

do trabalhador docente de se aproximar do seu local de origem, à sua casa e núcleo familiar. 

Quando se refere a melhoria das condições de trabalho (nos pressupostos iniciais presentes no 

documento “Acordo de Princípios”), este aspecto da possibilidade de escolha de onde se quer 

trabalhar deveria ser um dos direitos dos docentes. A maioria tem filhos a cargo e/ou pais com 

problemas de saúde, todos a necessitar de acompanhamento, devendo-lhes ser garantido este direito. 

Os trabalhadores afetos ao ME e/ou que têm suprido necessidades ao longo de anos, merecem 

respeito como cidadãos e não podem ser vistos como peças de xadrez, amovíveis, sujeitos a serem 

alocados onde há falta de trabalhadores, só porque o sistema não oferece condições que permitam a 

renovação. 

Alargar, através de concurso, cada vez mais o âmbito geográfico para os QZP, e não só, sujeitar os 

DACL e outros docentes aos Conselhos de QZP e só depois poderem escolher as suas preferências, 

sujeitar docentes da vinculação dinâmica a no próximo ano concorrerem a todo o território, revelam 

esse total desrespeito, em que vale tudo para preencher vagas em zonas carenciadas, em detrimento 

de se melhorarem realmente as condições de trabalho de forma a haver renovação dos trabalhadores 

das escolas. 

Fica assim claro que o objetivo do ME é mitigar o problema da falta de professores em determinadas 

zonas do país, sacrificando para tal as condições de vida e de trabalho dos docentes, aumentando a 

precariedade. 

 

Este anteprojeto do ME, consolidado neste documento, visa dar resposta a uma obrigação da União 

Europeia (EU) para que o Estado Português dê cumprimento à lei, a qual estipula a entrada nos 

quadros após um número de contratos sucessivos. Assim, esta proposta de anteprojeto não é uma 

concessão do Ministério da Educação, mas sim o cumprimento de uma imposição europeia, ao 

contrário do que este tenta veicular na comunicação social. 
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Ainda algumas notas gerais sobre o documento “Anteprojeto ao Decreto-Lei”: 

1. Todas as regras devem ficar, desde já, claras e definidas, sem as quais este documento será um 

plano de supostas intenções, possíveis de serem alteradas de forma meramente administrativa 

(por Portaria ou Despacho), de acordo unicamente com a vontade da tutela e sem ouvir ou 

negociar com os trabalhadores.  

Assim, tendo em consideração que um Decreto-Lei é um ato legislativo e uma Portaria um ato 

emitido pelo poder administrativo, propomos que o mapa de redimensionamento para os novos 

QZP seja integrado, como anexo, no Decreto-Lei e não publicado como Portaria. Sendo uma 

Portaria, o mapa ficará sujeito a alterações, caso este ou um futuro Governo assim queira, 

levando a redimensionamentos e consequente realocação de docentes (vinculados e 

contratados, como constava no “Acordo de Princípios”) em qualquer altura, por simples ato 

administrativo. E assim como o mapa de novos QZP, todas as regras referidas ao longo do 

anteprojeto devem ficar claramente definidas. 

2. A criação de índices remuneratórios para professores contratados correspondentes aos 

existentes na carreira, em função do tempo de serviço acumulado, até ao limite do índice 205, é 

igualmente uma resposta a uma diretiva comunitária que visa impedir o recurso abusivo dos 

Estados membros à contratação a termo, impedindo de discriminar salarialmente quem se 

encontra com contrato a termo. Assim, não estamos perante outra concessão, mas antes uma 

resposta ao cumprimento da lei. 

 

Constatamos que o documento apresentado se constitui como uma tentativa de, por um lado, 

resolver, por imposição da UE, as diversas ilegalidades que o Estado tem vindo a cometer e, por outro, 

de mitigar a crescente e previsível falta de docentes, alocando-os às zonas geográficas mais 

carenciadas. Consideramos, analisado o presente documento, que esta proposta de gestão de 

docentes, apesar do apregoado lema “Aproximar, fixar e vincular”, não terá reflexos nem na 

aproximação dos docentes às suas famílias e/ou residências (as vagas disponíveis dificilmente estarão 

nos locais de origem dos docentes); nem na fixação dos mesmos (os docentes fixados em zonas 

distantes continuarão a ter de se deslocar para poderem estar com as suas famílias), que acabam por 

vincular em zonas nas quais não querem permanecer.  Perante esta proposta, não podemos 

considerar que estejamos perante medidas que visem aumentar a estabilidade dos docentes nem a 

melhoria das suas condições de vida. Relativamente à falta de professores, prevemos que, com esta 

proposta, o problema se torne cada vez mais premente, podendo inclusivamente agravá-lo. 
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Propostas e notas sobre o Anteprojeto de Decreto-Lei 

  

  

Art.º 5 

6 - Os concursos para a satisfação de necessidades temporárias visam suprir necessidades 

que não sejam satisfeitas pelos concursos interno e externo ou por gestão local de 

docentes. 

 

Não concordamos com a inclusão da gestão local de docentes para suprir necessidades 

temporárias. Defendemos concursos para todas as situações previstas. 

 

Art.º 7 

d) Formulação das preferências por quadros de AE/EnA, ou QZP, de acordo com a 

codificação estabelecida no aviso de abertura do concurso, nos termos dos artigos 9.º e 

30.º. 

 

Sugerimos acrescentar a possibilidade de se concorrer aos concelhos, pelo que propomos a 

seguinte alteração: “... por quadros de AE/Ena, concelhos ou QZP…” 

 

Art.º 9 

1 – Sem prejuízo do disposto no artigo 30.o os candidatos manifestam as suas preferências, 

por ordem decrescente de prioridade, por códigos de AE/EnA e códigos de QZP. 

2 - Na manifestação das suas preferências, os candidatos devem indicar os códigos referidos 

nas alíneas seguintes, podendo alternar as preferências dessas alíneas ou conjugar as 

preferências contidas em cada uma delas:  

a) Códigos de AE/EnA;  

b) Códigos de QZP. 

Considerar os códigos por concelho igualmente neste artigo: a) Códigos de AE/EnA; b) 

Códigos de Concelhos; c) Códigos de QZP. 

 9- Para efeitos de contratação a termo resolutivo devem ainda os candidatos indicar a sua 

disponibilidade para colocação em horários compostos por serviço letivo a prestar em mais 

do que um AE/EnA. 

Rejeitamos qualquer ideia de gestão local de QZP, sobretudo no que diz respeito à 

construção de horários compostos por serviço letivo a prestar em mais do que um AE/EnA. 

Artº 10 

1 - Os candidatos ao concurso interno são ordenados de acordo com as seguintes 

prioridades:  
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a) 1.a prioridade - docentes de carreira vinculados a quadro de AE/EnA ou QZP, com 

exceção dos docentes a que se refere a alínea seguinte; 

Não está claro que os DACL sejam opositores no concurso interno nesta prioridade. 

Os DACL devem continuar a poder concorrer em 1ª prioridade, escolhendo o conjunto de 

AE/QE, dado que estão sem componente letiva por motivos alheios à sua vontade e já 

pertencem aos quadros do ME, não retirando vaga a ninguém. 

 Art.º 18 

c) Impossibilidade de os docentes com contrato a termo serem colocados em exercício de 

funções docentes nesse ano e no ano subsequente, através dos procedimentos concursais 

regulados no presente decreto-lei, após audição escrita ao candidato a seu pedido, no prazo 

de 48 horas. 

Consideramos que o agravamento da penalização para dois anos configura uma medida 

coerciva. Estes professores, muitos em sucessivos contratos, que contavam ver a sua 

situação resolvida e o seu esforço reconhecido, são colocados perante um dilema: ou 

aceitam estas condições penalizadoras ou ficam fora do sistema e perdem todo o 

investimento pessoal e profissional que fizeram. O ME arrisca a saída, sem regresso, de 

muitos professores, profissionalizados, com anos de experiência enquanto docentes, 

diretores de turma, representantes de grupo, responsáveis por projetos… 

 Capítulo III  

Art.º 25 

2 - Para efeitos de satisfação de necessidades temporárias podem ser elaborados horários 

compostos com serviço letivo a prestar em dois AE/EnA pertencentes ao mesmo QZP. 

Não concordamos com o serviço prestado em dois AE/EnA.  

Questionamos quem assume os custos e os meios para a deslocação.  Questionamos se o 

tempo despendido entre deslocações será considerado tempo de trabalho. Imaginando a 

situação em que o docente tem aulas na escola A de manhã, aulas na escola B à tarde, 

reunião na escola A ao fim da tarde… esta situação seria a implementação da precariedade 

para TODOS os docentes de carreira que têm o azar de ter menos de 8h. Os docentes de 

AE/EnA passariam a viver em situação de precariedade, com constantes alterações de local 

de trabalho, para além dos custos e do desgaste físico e emocional inerentes a essa 

alteração. 

As escolas têm diferentes Projetos Educativos, Regulamentos, Regimentos, procedimentos e 

documentos. As realidades e o contexto educativo de dois AE/EnA podem ser muito 

diferentes. Não se trata de alocar um funcionário a outra unidade da mesma empresa, em 

que o que muda é apenas a localização.  
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Um docente pode receber uma «manta de retalhos»: aulas, apoio, gabinete de apoio à 

família, sala de estudo, tutoria, biblioteca, direção de turma, cargos de coordenação, 

coordenação de projetos, etc… 

Discordamos, em absoluto, desta proposta. 

Secção II 

Rejeitamos esta secção e os seus artigos 26.º e 27.º. 

A colocação deve ser realizada através de concurso nacional e não por um sistema de gestão 

local, no qual um Conselho de Diretores, organizado por QZP, escolhe ou compõe horários. 

Os docentes referenciados nesta secção devem poder concorrer tal como o faziam até 

agora. Propomos que a figura de permuta possa voltar a ser considerada. 

Art.º 26 

1 - As necessidades temporárias existentes nos AE/EnA da área geográfica do QZP são 

primeiramente preenchidas a nível local, podendo ser atribuídas a:  

a) Docentes de carreira com componente letiva inferior a 8 horas nos AE/EnA a cujo quadro 

pertençam; 

Não concordamos que seja considerado DACL um docente com menos de 8 horas letivas. 

Consideramos que deve manter-se o atual limite de 6 horas. 

Reforçamos que os DACL devem continuar a poder concorrer em 1ª prioridade, na 

mobilidade interna, escolhendo o AE/EnA, dentro do seu QZP, dado que estão sem 

componente letiva por motivos alheios à sua vontade, não tendo de ficar sujeitos a escolha 

alheia feita localmente. 

À semelhança da renovação de contrato (art.º 41, ponto 4), propomos uma transição de 

quadro para os DACL que se mantenham no mesmo AE/EnA há mais de três anos. Assim, 

poderá transferir-se o seu lugar de QE/QA se: 

a) não existir docente de carreira do grupo de recrutamento a concurso que esteja à 

sua frente na lista graduada, e que tenha manifestado preferência por esse AE/EnA; 

b) existir horário letivo, com termo no final do ano escolar, no AE/Ena de transição de 

quadro; 

c) houver concordância expressa das partes. 

3 – Os horários atribuídos aos docentes mencionados no n.º 1 podem agregar necessidades 

de dois AE/EnA, nos termos a definir por despacho do membro do governo responsável pela 

área da educação. 

Deixa em aberto a total discricionariedade na alocação dos recursos dos QE/EnA. 
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Operacionalização: Despacho a que se refere a alínea b) do n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-

Lei e também do n.º 2 do artigo 26.º (dito oralmente na reunião de 17 de fevereiro). 

Rejeitamos a forma de operacionalização descrita nos vários artigos da proposta de 

Despacho por: em  primeiro lugar, sermos contra a Gestão Local do Docentes, por não se 

mostrar como é feita a escolha de candidatos para os AE/EnA, nem como é feita a escolha 

de AE/EnA para complemento de horário; em segundo lugar, pelas distâncias mínimas não 

serem garantidas (pontos 4.º e 5.º, só referem “deve distar”) e em terceiro lugar por, nos 

QZP referidos no Anexo (a que se refere o n.º 9), não se ter em consideração que também 

nestes grandes centros urbanos, para quem vive nos limites dos concelhos, pode ser mais 

perto uma escola de um concelho não pertencente à secção do que um estabelecimento no 

limite oposto da sua secção. 

Art. º 27 

O nome mudou, mas o conceito inerente ao Conselho Local de Diretores continua claro.  

3 – O funcionamento do conselho de QZP é regulado por regimento interno. 

Significa que cada conselho de QZP terá regras e normas próprias que definirá no seu 

regimento? Os docentes de AE/EnA que se inserem num QZP ficam sujeitos a regras 

diferentes de outros docentes de outros AE/EnA que se inserem num outro QZP? 

Consideramos que isto não faz sentido, abrindo a porta à falta de rigor e de transparência, e 

dando cobertura  à total discricionariedade. 

Art. º 28 

2 - Para efeitos de apresentação de propostas de horários podem ser consideradas as 

necessidades existentes em dois AE/EnA da área geográfica do mesmo QZP. 

3 – As propostas de horários a que se refere o número anterior são consideradas para 

efeitos de mobilidade interna dos docentes vinculados a QZP e para a contratação inicial. 

Significa que um docente do QZP fica automaticamente sujeito a horários que podem, ou 

não, pertencer a dois AE/EnA, não sabendo, no momento em que concorre, se fica alocado 

numa única escola ou se terá de exercer funções em duas escolas com todas as implicações 

elencadas na apreciação ao Art.º 25, Secção III (página 4 deste documento).  

Não podemos esquecer a penalização para o professor que não aceitar o horário. Este 

concorre «às cegas» e se verificar que o horário não é adequado, que não tem qualquer 

compensação (despesas de deslocação, subsídio de alojamento, ajudas de custo…) fica sem 

poder concorrer, no próprio ano e no subsequente, o que não é admissível. 
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Secção IV  

Mobilidade interna 

Art.º 29 

1 - A mobilidade interna destina-se aos candidatos que se encontrem numa das seguintes 

situações:  

a) 1.ª prioridade - docentes de carreira com componente letiva inferior a 8 horas;  

b) 2.ª prioridade - docentes de carreira vinculados a quadros de AE/EnA que pretendam 

exercer transitoriamente funções docentes noutro AE/EnA do continente.  

Na 1ª prioridade concorrem DACL e QZP, segundo explicação dada oralmente na reunião de 

dia 17 de fevereiro, mas isso não é claro nesta redação, devendo ser clarificado.  

Dada a especificidade dos docentes com ausência de componente letiva, consideramos que 

deveriam manter a 1ª prioridade, separando-os dos docentes QZP. 

Art.º 30 

1 – Os docentes de carreira vinculados a quadro de AE/EnA manifestam as suas preferências 

para os AE/EnA da área geográfica do QZP a que pertence o AE/EnA a cujo quadro 

pertencem. 

Isto é uma mobilidade muito reduzida, pois deixam de poder concorrer a escolas de outros 

QZP!  

Embora no documento se refira que professores QA sem 8 horas de componente letiva 

poderão aceitar completar horário noutros agrupamentos do Concelho de Zona Pedagógica 

ou, caso não queiram aceitar ou não haja sequer horário, terão de concorrer a DACL, num 

outro ponto, indicam que só poderão concorrer a AE/ENA da sua Zona Pedagógica. 

Consideramos que estas regras constituem uma limitação a um direito fundamental dos 

cidadãos. A mobilidade deverá ser permitida sem restrições geográficas, não obstando a 

que os docentes se possam aproximar das zonas da sua preferência e/ou residência. 

2 – Os docentes de carreira vinculados a QZP manifestam as suas preferências para os AE/EnA da 

área geográfica do QZP a que se encontram vinculados e para AE/EnA de mais três QZP adjacentes e, 

quando necessário para perfazer esse número, para QZP contíguos aos anteriores. 

Continua a limitar-se a possibilidade de um funcionário decidir livremente sobre a sua vida 

profissional e, por inerência, sobre a sua vida pessoal. É a concretização da frase do ministro 

«o professor vive onde trabalha.».  

Esta limitação constitui uma péssima gestão de recursos humanos por parte do ME.  
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NB: Ambos os pontos pretendem apenas impedir que os docentes afectos aos atuais QZP 7 

e 10 (Lisboa e Algarve) - onde é mais difícil  manter os professores - possam aproximar-se 

das suas residências. 

3 - Os docentes de carreira na situação prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 29.º, na manifestação 

de preferências devem indicar os códigos referidos nas alíneas seguintes, podendo alternar as 

preferências dessas alíneas ou conjugar as preferências contidas em cada uma delas:  

a) Códigos de AE/EnA;  

b) Códigos de QZP. 

Propomos que esta redação abranja igualmente os docentes previstos na alínea a), dado que na 

Secção II nos manifestámos contra a gestão local e a ida a concurso para todos os docentes visados. 

Também, à semelhança do que já existiu e que nos parecia uma boa prática, seria bom que 

ressurgissem os códigos de Concelhos. Ou seja, um docente poderia escolher entre códigos de 

AE/EnA, códigos de Concelhos e códigos de QZP. 

Art.º  42 

3 - A transição ao nível remuneratório 188, além do tempo de serviço, é sujeita à verificação 

cumulativa dos seguintes requisitos: 

a) Manifestação de preferências para a totalidade das necessidades temporárias de pelo menos dez 

QZP; 

4 - A transição ao nível remuneratório 205, além do tempo de serviço, é sujeita à verificação 

cumulativa dos seguintes requisitos: 

a) Manifestação de preferências para a totalidade das necessidades temporárias de pelo menos dez 

QZP; 

Porquê 10 QZP? É uma abrangência geográfica muito grande, que não faz qualquer sentido, pelo que 

pedimos a retirada desta alínea, em ambos os pontos. 

A criação de índices remuneratórios para professores contratados correspondentes aos existentes 

na carreira em função do tempo de serviço acumulado, até ao limite do índice 205, é igualmente 

uma resposta a uma diretiva comunitária que visa impedir o abuso dos Estados-membros do recurso 

à contratação a termo, impedindo-os de discriminar salarialmente quem se encontra com contrato a 

termo. Assim, sabemos que não estamos perante uma concessão, mas antes uma resposta ao 

cumprimento da lei. 

Ainda assim, consideramos que esta medida é meramente economicista e também vai contra as 

diretivas europeias que referem que para as mesmas condições de cumprimento laboral, deverá 

haver igualdade de condições laborais. 
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Art.º 43 

3 - A denúncia do contrato pelo candidato no decurso do período experimental impede o seu 

regresso à reserva de recrutamento, bem como outra colocação no mesmo AE/EnA nesse ano 

escolar e obsta à mudança de índice nos termos previstos no n.º 2 do artigo 42.º. 

No período experimental, o docente deve ter direito a regressar à reserva de recrutamento. 

A denúncia do contrato pelo candidato deve ser analisada atentamente pelo ME, uma vez que 

aparenta contradição com o objetivo de qualquer trabalhador docente de exercer a sua profissão, 

ser remunerado e acumular tempo de serviço. A denúncia do contrato deve ser lida como um recado 

claro ao ME e à tutela das suas políticas de desvalorização social e económica da carreira docente e 

da falta de reconhecimento do empenho e investimento de pessoal altamente qualificado. 

 

Art.º 48 

Devem ser considerados os docentes portadores de deficiência que sejam portadores de Atestado 

Multiuso. 

 

Art.º 54 

1 - Sem prejuízo do disposto no artigo 41.º, determina ainda a abertura de vaga no grupo de 

recrutamento e no QZP em que se situa o AE/EnA em que o docente se encontra a lecionar, quando 

o mesmo tenha acumulado, pelo menos, 1095 dias de tempo de serviço, desde que se encontre a 

exercer funções a 31 de dezembro e, em cada um dos dois anos anteriores, tenha prestado, pelo 

menos, 180 dias de tempo de serviço em regime de contrato a termo resolutivo celebrado com o 

Ministério da Educação.  

A condição de se encontrar “a exercer funções a 31 de dezembro” poderá constituir um entrave à 

manifestação de preferências por horários temporários. Sabemos que um horário completo de 

duração temporária tem uma duração imprevisível, podendo ter a duração de um mês ou mais, 

podendo, na melhor das hipóteses, embora pouco usual, terminar no final do ano letivo. A 

possibilidade de um horário temporário terminar antes de 31 de Dezembro é elevada, podendo 

deixar de fora candidatos com inúmeros dias de serviço e a exercer funções nesse ano letivo, como 

consequência de uma situação que lhes é alheia e que, mais não é, do que um golpe de sorte.  A 

expressão “se encontre a exercer funções a 31 de dezembro” deveria ser substituída por “se 

encontre a exercer ou tenha exercido funções no presente ano letivo”, salvaguardando estes 

docentes tão essenciais para suprir as necessidades de substituição.  

Este ponto deveria só considerar o facto de o docente ter acumulado, pelo menos, 1095 dias de 

tempo de serviço. 

Para se ter em consideração o caso dos docentes a lecionar fora do território nacional, propõe-se a 

inclusão do seguinte texto no final da redação do ponto 1:  “... celebrado com o Ministério da 

Educação ou com estabelecimento público de educação e ensino com a mesma natureza dos 

estabelecimentos públicos de educação e do ensino do Sistema Educativo Português.” 
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Trata-se de reconhecer o inestimável contributo destes profissionais para a consecução dos 

princípios de cooperação no âmbito da CPLP e PALOP. 

 

Art.º 55 

Disposição transitória 

1 - Aos procedimentos concursais a realizar em 2023 aplica-se o Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de 

junho, na sua redação atual, com as exceções previstas nos números seguintes. 

2 – Ao concurso externo a realizar em 2023 só podem ser opositores os docentes que preencham os 

requisitos do artigo 42.o do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na sua redação atual. 

3 - Ao concurso externo de vinculação dinâmica a realizar em 2023, só podem ser opositores os 

docentes a que se refere o n.º 1 do artigo anterior. 

Como é que se pode considerar que estamos perante uma «vinculação dinâmica» quando as 

condições impostas podem vir a excluir docentes com muito mais do que 1095 dias de serviço, 

podendo outros vir a ser integrados apesar de terem pouco mais do que os 1095 dias mas que, 

apesar de colocados posteriormente, cumprem a condição de estar a lecionar? 

Esta condição não considera todo o percurso profissional do candidato e vai certamente resultar em  

ultrapassagens. 

No ponto 2, não se percebe quais são os requisitos. 

4 – Aos docentes a que se refere o número anterior, aplicam-se as seguintes regras: 

a) O ingresso na carreira é feito em vagas de QZP a extinguir aquando do concurso interno a realizar 

em 2024; 

Esta medida reforça outras que visam a fixação dos docentes nos AE/EnA e QZP em que se 

encontram presentemente. Se estas vagas são extintas em 2023, quem concorre em 2024, ainda que 

seja dentro do QZP em que se encontra hoje, terá menos possibilidades de vincular em zonas da sua 

preferência.  

b) Para efeitos de mobilidade interna, são ordenados em 4.a prioridade e apenas podem manifestar 

preferências para os AE/EnA do QZP a que ficaram vinculados; 

Repetição/reforço do disposto no artigo 30º. 

Esta medida pode levar a que, ao contrário do que se pretende (ou seja, fixar os docentes), os 

docentes rejeitem a vinculação por saberem que, obrigatoriamente, terão de se manter afectos a 

zonas muito distantes da sua residência, sem qualquer possibilidade de aproximação por 

mobilidade. 
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d) No concurso interno a realizar no ano de 2024, devem manifestar preferência para todos os QZP, 

considerando-se que quando a candidatura não esgote a totalidade de QZP, manifestam igual 

preferência por todos, fazendo-se a colocação por ordem crescente do código de QZP. 

TODOS os QZP no concurso a realizar em 2024? É absolutamente penalizador que estes docentes 

tenham de se sujeitar a concorrer a todo o território. Esta obrigatoriedade poderá, ao contrário do 

que se pretende, levar a uma ainda maior carência de professores, pois muitos poderão rejeitar 

vincular-se. Devem, nesse concurso, estar sujeitos às mesmas condições que os que entram este ano 

- ao seu QZP, mais três. 

8 – No concurso interno a realizar em 2024, os docentes a que se refere a alínea a) do número 

anterior devem concorrer a todos os AE/EnA do QZP ao qual fiquem vinculados, considerando-se 

que, quando a candidatura não esgote a totalidade dos AE/EnA, manifestam igual preferência por 

todos os restantes AE/EnA, fazendo-se a colocação por ordem crescente do código de AE/EnA. 

Verifica-se a obrigatoriedade de o docente concorrer a todas as escolas do QZP onde fica vinculado e 

só a esse. Não há, portanto, aproximação à residência durante dois anos, pelo menos. 

Estamos absolutamente contra esta imposição. 

 

 

Propostas e notas sobre a Portaria n.º X/2023 

Como já referido anteriormente, consideramos que esta Portaria deveria ser parte integrante do 

Decreto-Lei, pelos motivos já enunciados. 

No entanto, defendemos que o Ministério da Educação deverá dar informação sobre o número de 

vagas que pretende abrir em cada novo QZP. Ou seja, se no QZP X (por ex. QZP 07) existem 

atualmente 350 professores vinculados num determinado grupo de recrutamento, quantas vagas 

pretende o ME abrir em cada um dos novos QZP (QZP 07.01, QZP 07.02 e em diante)? Para que as 

transições entre quadros antigos e novos sejam realizadas de forma clara e justa, é importante saber 

se nos novos QZP irão a concurso, suponhamos 350, 400 ou 700 vagas para esse mesmo grupo de 

recrutamento. Sem números concretos e conhecidos de todos com a devida antecedência, estamos, 

mais uma vez, sujeitos a imprecisões e a possíveis arbitrariedades. Por uma questão de 

transparência e de justiça, consideramos indispensável que cada docente conheça o número de 

vagas em cada novo QZP para os diferentes grupos de recrutamento, de forma a que, e de acordo 

com as limitações estabelecidas, possa equacionar a sua vinculação, traçando hipóteses e 

possibilidades de colocação em função das suas preferências. 

 


