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Assunto: Queixa apresentada na Provedoria de Justiça. Reordenamento escolar. Criação do Agrupamento de Escolas D. 
Maria II. Situação jurídico-funcional dos docentes.      

 

I 

 

Foi requerida a intervenção deste órgão do Estado por um grupo de 27 docentes do 

Agrupamento de Escolas D. Maria II, relativamente à situação que se sintetiza do seguinte 

modo: 

1. Os docentes encontravam-se integrados nos quadros das Escolas Básicas ns. 1, 2, e 3 do 

Cacém1 e EB1/JI de Vale Mourão, escolas que, com a EB1/JI de Casal do Cotão, forma-

vam o Agrupamento Horizontal de Escolas Ribeiro de Carvalho2. 

2. Este Agrupamento foi extinto em 20113, tendo as referidas escolas sido integradas no 

Agrupamento de Escolas António Sérgio, com exceção da EB1/JI de Casal do Cotão, que 

veio a ser agregada ao Agrupamento de Escolas D. João II. 

3. Os docentes mantiveram-se a exercer funções nas escolas onde já lecionavam, tendo 

sido considerados, para todos os efeitos, como integrados no Agrupamento de Escolas 

António Sérgio. 

                                                           
1 A EB 1 Cacém n.º 3 era também conhecida por Escola Básica Ribeiro de Carvalho. 
2 Cfr. Mapa anexo à Portaria n.º 127-A/2007, de 25 de janeiro. 
3 Em data que não foi possível precisar mas situar-se-á entre abril e agosto, já que o mesmo consta da lista 
de códigos de agrupamentos e escolas não agrupadas divulgada pela então Direção-Geral dos Recursos 
Humanos da Educação em 26.4.2011, mas já não consta da respetiva atualização publicada em 1 de agosto 
do mesmo ano. 
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4. Logo no ano seguinte, porém, as escolas onde os docentes prestavam funções foram 

objeto de nova alteração: foram desagregadas do Agrupamento de Escolas António Sérgio 

e, juntamente com a (então) Escola Secundária Gama Barros, passaram a constituir o 

Agrupamento de Escolas D. Maria II4. 

5. Em 31.8.2012, proferiu V.Exa. despacho de concordância com a Informação Proposta 

n.º 3353/EMPAAG-GAP/2012, da DRELVT, que é o do seguinte teor: 

a) Tendo presente a constituição do Agrupamento de Escolas D. Maria II, nos termos 

referidos em 4. e “atendendo à necessidade de assegurar a continuidade pedagógica”; 

b) Foi, quanto às escolas que foram desagregadas do Agrupamento de Escolas António 

Sérgio, “solicitada à Direção do Agrupamento de origem a identificação dos docentes dos QA e QZP em 

situação de plurianualidade, dos grupos 100, 110 e 910, que no próximo ano letivo irão exercer funções 

na nova UO, embora nos mesmos estabelecimentos de ensino”, os quais constam de lista anexa à 

informação; 

c) Assim, e “considerando o enquadramento legal”, propôs-se “a mobilidade dos docentes constantes da 

lista em anexo, para o exercício de funções na nova Unidade Orgânica, no ano letivo 2012/2013”. 

6. Tal mobilidade foi renovada nos dois anos escolares seguintes, incluindo, portanto, o 

que se encontra em curso.  

7. Recentemente, e na sequência de diligências realizadas, quer pelo Diretor do Agrupa-

mento de Escolas D. Maria II, quer pelos docentes interessados, a Direção-Geral da Ad-

ministração Escolar comunicou não ser possível a “transferência” dos docentes para o 

quadro do Agrupamento, por força da atual redação do artigo 64.º, n.º 3, do Estatuto da 

Carreira Docente, conferida pela Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro: tal preceito passou 

a prever que, por motivo de “interesse público decorrente do planeamento e organização da rede esco-

lar”, pode ocorrer, por iniciativa da Administração, a mobilidade – e não já a transferência – 

de docentes para outro estabelecimento de educação ou ensino. 

8. Paralelamente, a Portaria n.º 57-C/2015, de 27 de fevereiro, que definiu as vagas a pre-

encher pelo concurso interno e externo, no ano escolar de 2015/2016, previu, no mapa 

que constitui o anexo II, as seguintes vagas para o Agrupamento de Escolas D. Maria II, 

nos grupos de recrutamento em que os docentes queixosos se encontram integrados: 5 no 

grupo de recrutamento 100, 28 no grupo 110 e 9 no grupo 910. 

                                                           
4 Despacho de V.Exa. de 28.6.2012, exarado na Informação da Direção Regional de Educação de Lisboa e 
Vale do Tejo (DRELVT) n.º SD/13/2012, de 25.6.2012. 
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9. Por seu turno, para o Agrupamento de Escolas António Sérgio, prevêem-se: 5 vagas 

para o grupo 100, -95 para o grupo 110, e 4 para o grupo 910. 

10. Donde decorre que os lugares correspondentes às funções que os docentes têm vindo 

a exercer foram submetidos a concurso. 

 

II 

 

11. Até à versão do Estatuto da Carreira Docente (ECD) conferida pelo Decreto-Lei n.º 

15/2007, de 19 de janeiro, os agrupamentos de escolas não possuíam um quadro próprio 

de docentes: embora agregadas numa unidade orgânica de âmbito mais lato, as escolas 

agrupadas mantinham os seus próprios quadros de docentes. Apenas na versão de 2007 o 

ECD passou a prever, a par dos quadros de escola não agrupada e dos quadros de zona 

pedagógica, os quadros de agrupamento de escolas, cujos lugares devem ser fixados por 

portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças e da 

Educação (artigos 25.º e 26.º)6. 

12. Tal inovação não implicou, desde logo, a conversão dos quadros das escolas agrupadas 

em quadros de agrupamento, porquanto o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 15/2007, em sede 

de disposições transitórias e finais, remeteu para posterior portaria “a definição dos quadros de 

agrupamento e a regulamentação do processo de preenchimento dos correspondentes lugares”, dispondo 

que, até à concretização dessa definição, “mantêm-se os quadros atualmente existentes nos estabele-

cimentos de educação ou de ensino”7. 

13. Perante o avanço das operações de reordenamento da rede escolar e não tendo sido 

praticados todos os atos de afetação de pessoal decorrentes de tais alterações orgânicas, o 

Decreto-Lei n.º 51/2009, de 27 de fevereiro, determinou que: 

 
                                                           
5 Ou seja, 9 vagas negativas. 
6 Note-se que a Portaria n.º 127-A/2007, de 25 de janeiro, embora publicada em data em que já se encon-
trava em vigor o ECD na versão conferida pelo Decreto-Lei n.º 15/2007, ainda apresenta a distribuição 
dos lugares de quadro por escola, mesmo nos casos de escolas integradas em agrupamento.  
7 Já antes, o Decreto Regulamentar n.º 12/2000, de 29 de agosto, que regulamentou a criação de agrupa-
mentos, havia determinado que “o pessoal dos quadros em serviço nos estabelecimentos de educação e de ensino que inte-
gram o agrupamento mantém a situação jurídico-funcional perante o quadro a que pertence, até à definição, por portaria, dos 
quadros de pessoal próprios do agrupamento” (artigo 10.º, n.º 1). 
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Artigo 4.º 
Conversão dos lugares de quadro de escola 

1 - Os atuais lugares da categoria de professor dos quadros de escola integrada em agru-
pamento de escolas são convertidos automaticamente em lugares da categoria de professor 
do quadro do agrupamento de escolas a que a escola pertence. 
2 - Os docentes com a categoria de professor providos nos lugares de quadro de escola 
pertencente a agrupamento de escolas são, por efeito da conversão prevista no número 
anterior, automaticamente integrados nos lugares da categoria de professor dos quadros 
desse agrupamento de escolas, nos respetivos grupos de recrutamento. 
3 - Os docentes com a categoria de professor colocados em agrupamento de escolas ou 
escola não agrupada, em razão do reordenamento da rede escolar, por extinção, fusão ou 
reestruturação de estabelecimentos de educação ou de ensino, ocorridas entre os anos leti-
vos de 2006-2007 e 2008-2009, são automaticamente integrados nos lugares da categoria 
de professor dos quadros desses agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas. 
 

14. Resulta claro da redação do preceito citado que o respetivo âmbito de aplicação se en-

contra delimitado temporalmente: 

a) Por um lado, a conversão dos quadros das escolas agrupadas em quadros de agrupa-

mento e a consequente integração dos docentes nestes últimos aplica-se somente aos qua-

dros de escola então existentes: daí o uso do termo vocábulo “atuais” no n.º 1 e a referên-

cia, constante do n.º 2, à “conversão prevista no número anterior”: 

b) Por outro lado, o n.º 3 tem por objeto as colocações resultantes das operações de reor-

denamento ocorridas nos anos letivos de “2006-2007 e 2008-2009”.  

15. A questão que se coloca é, pois, a de saber qual o regime jurídico aplicável ao pessoal 

docente integrado em quadro de estabelecimento escolar que tenha sido objeto de extin-

ção, fusão ou reestruturação após o termo do ano letivo 2008-2009. 

16. A resposta a esta questão justifica que se analise o regime, por referência a quatro perí-

odos distintos, delimitados em função das alterações legislativas introduzidas na disciplina 

dos concursos de pessoal docente pelos Decretos-Lei n.º 51/2009, de 27 de fevereiro, n.º 

132/2012, de 27 de junho, e 83-A/2014, de 23 de maio, e no ECD pela Lei n.º 80/2013, 

de 28 de novembro. Assim: 

16.1. Ao tempo em que o Decreto-Lei n.º 51/2009 entrou em vigor, o ECD previa, no 

artigo 64.º, n.º 3, a possibilidade de transferência de docentes para “lugar vago do quadro de 

outro estabelecimento escolar, independentemente de concurso, com fundamento em interesse público decor-

rente do planeamento e organização da rede escolar” e por iniciativa da Administração.  
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16.2. Nesse caso, determinava a mesma norma, seria aplicável o “regime de transferência por 

ausência da componente letiva previsto no Decreto-Lei n.º 20/2006”. Este regime constava inicial-

mente dos artigos 28.º a 32.º do Decreto-Lei n.º 20/2006, de 31 de janeiro, os quais foram, 

no entanto, revogados pelo Decreto-Lei n.º 51/2009. Este diploma introduziu sobre a 

matéria o artigo 35.º-A, o qual passou a regular a transferência, não por ausência de com-

ponente letiva, mas por “por extinção do posto de trabalho”. 

16.3. A par deste regime da transferência por extinção do posto de trabalho, previa-se, 

ainda, no mesmo diploma condições preferenciais de candidatura a concurso para os do-

centes integrados em agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas objeto de extin-

ção, fusão, suspensão ou reestruturação que, por esse motivo, tivessem ficado sem com-

ponente letiva [artigos 13.º, 34.º e 38.º-A, alínea a)]. 

16.4. O Decreto-Lei n.º 132/2012 que, como se sabe, revogou o Decreto-Lei n.º 20/2006, 

não integrou qualquer disposição normativa sobre a transferência por extinção do posto 

de trabalho, embora essa possibilidade continuasse a estar prevista no artigo 64.º, n.º 3, do 

ECD. Apenas manteve para os docentes de carreira de estabelecimentos objeto de extin-

ção, fusão, suspensão ou reestruturação e que, por esse motivo, tenham perdido a sua 

componente letiva, a integração na primeira prioridade do concurso interno (artigo 10.º, 

n.º 1) e a prevalência na ordenação para efeitos de satisfação de necessidades transitórias 

[artigo 26.º, alínea a)]. 

16.5. A terceira etapa relevante a considerar é a introduzida pela Lei n.º 80/2013, que esta-

beleceu o regime jurídico da requalificação de trabalhadores em funções públicas e, no que 

respeita aos docentes: 

a) Alterou o artigo 64.º, n.º 3, do ECD, o qual, conforme se referiu já, deixou de admitir a 

transferência dos docentes em caso de reordenamento da rede escolar, prevendo apenas a 

sujeição dos docentes, pela mesma ordem de razões, a mobilidade para outro estabeleci-

mento de educação ou ensino ou zona pedagógica, para o que se prevê a aplicação de “pro-

cedimentos definidos em diploma próprio”; 

b) Introduziu no Decreto-Lei n.º 132/2012 uma secção denominada “mobilidade por iniciati-

va da Administração”, destinada a regular a figura de mobilidade prevista no artigo 64.º, n.º 
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3, do ECD (artigos 47.º-A a 47.º-F), e uma secção que contém o regime de colocação de 

docentes na situação de requalificação. 

16.6. Por fim, o Decreto-Lei n.º 83-A/2014 eliminou do Decreto-Lei n.º 132/2012 as pre-

ferências concedidas aos docentes sem componente letiva por força de reorganização ad-

ministrativa do estabelecimento escolar a que pertenciam, ficando estes em igualdade de 

condições com os demais docentes desprovidos de componente letiva. 

17. A circunstância de o regime dos concursos dos docentes (a partir de 2012), assim co-

mo o ECD (a partir de 2013), terem deixado de prever a transferência por extinção de 

posto de trabalho não significa que os docentes não possam ser afetos a quadro distinto 

por motivo de reorganização administrativa8. Crê-se, aliás, que, mantendo-se as corres-

pondentes necessidades de serviço docente, tal afetação era e é imposta pelo regime jurídico 

aplicável aos processos de reorganização administrativa. 

18. Na verdade, embora o ECD remetesse para “diploma próprio” as regras de mobilidade 

especial aplicáveis aos docentes de carreira sem componente letiva (artigo 64.º, n.º 4, do 

ECD, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 15/20079), o certo é que o regime das 

reorganizações administrativas – aplicável a todos os serviços da administração direta e 

indireta do Estado e, portanto, também às escolas – abrange não só a disciplina da situa-

ção de mobilidade especial, hoje denominada de requalificação, mas também, e desde logo, 

os procedimentos que devem ser seguidos a fim de determinar o destino do pessoal dos 

serviços objeto de extinção, fusão, reestruturação de serviços ou racionalização de efeti-

vos.  

19. Ora, este regime não pode deixar de ser considerado, com as necessárias adaptações, 

quando um estabelecimento escolar seja objeto de uma das referidas modalidades de reor-

ganização administrativa, desde logo porque se integra no respetivo âmbito de aplicação 

[cfr. artigos 2.º, n.º 1, e 11.º, n.º 2, da Lei n.º 53/2006, e artigo 1.º, n.º 2, da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP)]. 

Aliás, nos termos do artigo 3.º da LTFP, as disposições relativas à reafectação dos traba-

lhadores, constantes dos artigos 245.º e seguintes, constituem “normas base definidoras do 

                                                           
8 Embora os quadros de pessoal tenham, como se exporá adiante, sido convertidos em mapas de pessoal 
por força da entrada em vigor da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro (LVCR), usar-se-á o termo “qua-
dro” embora com sentido coincidente com o de mapa de pessoal, por facilidade de exposição e porque é 
ainda a terminologia constante do ECD e do Decreto-Lei n.º 132/2012. 
9 Norma que veio a ser revogada pela Lei n.º 80/2013, na medida em que esta introduziu no Decreto-Lei 
n.º 132/2012 o regime de requalificação dos docentes. 
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regime e âmbito do vínculo de emprego público” [artigo 3.º, alínea j)], pelo que a sua aplicação não 

pode ser afastada (o que não prejudica, crê-se, a sua adaptação em função de especificida-

des estatutárias10). 

20. No essencial, esse regime determina – assim como determinava o que constava da Lei 

n.º 53/2006, de 7 de dezembro, revogada pela Lei n.º 80/2013 – que, no caso de reorgani-

zação administrativa que envolva a transferência de atribuições de um serviço para outro, 

deve proceder-se à seleção do pessoal necessário à prossecução das atribuições ou ao exer-

cício das competências transferidas, o qual será reafecto ao serviço integrador, ou seja, ao 

serviço que receba aquelas funções. E, para efeito de tal seleção, deve ser considerado o 

pessoal que anteriormente desempenhava as atribuições ou as competências transferidas 

(artigos 11.º, 13.º e 14.º da Lei n.º 53/2006 e artigos 251.º e seguintes da LTFP). 

21. Só após a conclusão dos procedimentos de seleção e afetação de pessoal, é que será 

determinado o pessoal que, por não ser necessário à realização das atribuições ou compe-

tências transferidas, será colocado em situação de mobilidade especial/requalificação. 

22. No caso do reordenamento da rede escolar, não se vislumbra qualquer motivo para 

que este regime seja afastado. Na verdade, como se apontou, ele é, desde logo, diretamente 

aplicável porque as escolas integram o respetivo âmbito de aplicação11. Por outro lado, 

com a eliminação, no regime dos concursos, das regras a observar em caso de extinção de 

posto de trabalho impõe-se concluir que esta matéria não consta, desde 2012, da disciplina 

concursal, nem, desde 2013, do Estatuto da Carreira Docente.  

23. É certo que, num processo de reordenamento escolar, o regime dos concursos tem um 

espaço próprio de aplicação, o qual não se confunde, porém, com a disciplina geral das 

reorganizações administrativas. Na verdade, o regime dos concursos regula, num primeiro 

plano, a solução a adotar no caso de docentes integrados na carreira que se encontrem sem 

componente letiva (por motivo de reorganização administrativa ou por outro). Ora, para 

que se possa concluir que um docente ficou privado de serviço letivo por força da reorga-

                                                           
10 Cfr, por exemplo, o artigo 245.º, n.º 5, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20.6 (LTFP), no que respeita ao pessoal docente e investigador do ensino superior. 
11 A afirmação de que este regime é diretamente aplicável não prejudica que se reconheça a necessidade de 
adaptações na sua aplicação às reorganizações da rede escolar, designadamente quanto aos critérios a seguir 
na seleção de pessoal, plano em que será justificado adotar o critério que deve nortear a distribuição de 
serviço letivo, ou seja, a graduação dos docentes, porque é isso, afinal, que está em causa. 
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nização da unidade orgânica onde lecionava, é forçoso que se cumpram previamente os 

procedimentos em matéria de reafectação de pessoal docente por aquele motivo. Só de-

pois, na falta de serviço que lhe possa ser atribuído, fará sentido sujeitá-lo ao regime con-

cursal dos docentes sem componente letiva, com vista ao seu aproveitamento em novas 

funções (incluindo a mobilidade por iniciativa da Administração, prevista nos artigos 47.º-

A e seguintes do Decreto-Lei n.º 132/2012).  

Num segundo plano, o regime dos concursos disciplina hoje também a colocação de do-

centes em situação de requalificação, a que ficam sujeitos aqueles que, por qualquer razão 

(e não apenas por motivo de reorganização escolar), tenham ficado sem componente letiva 

e, após a aplicação das aludidas medidas dirigidas ao seu reaproveitamento, não tenham 

logrado obter nova colocação até 31 de janeiro de cada ano. 

24. Não se vislumbra, igualmente, qualquer motivo de interesse público que possa justifi-

car que, em caso de agregação ou reagregação de escolas, sem alteração das necessidades 

letivas que estas satisfazem – ou seja, mantendo-se, sem variações relevantes, o número de 

alunos e níveis lecionados –, o pessoal docente que aí leciona em permanência, com prévia 

integração no quadro, tenha que ser inteiramente substituído por via de concurso. Não só 

dessa forma se compromete a continuidade pedagógica, critério que, como se sabe, orienta 

múltiplas escolhas no domínio da educação, como se põe em causa a observância do prin-

cípio da continuidade dos serviços públicos, na medida em que se procede, sem razão que 

o justifique, à integral renovação do pessoal que, num determinado momento, se encontra 

afeto à satisfação de determinadas necessidades de natureza pública. 

25. Justifica-se, aliás, notar que a Administração Educativa, quando está em causa uma das 

modalidades de reorganização administrativa (a extinção com transferência de competên-

cias), não se coíbe de proceder, à margem do concurso, à prévia reafectação do pessoal a 

quadro diferente daquele em que se encontrava provido – sem, porém, a prática dos cor-

respondentes atos jurídicos de afetação – e aí promover a distribuição de serviço docente, 

só depois vindo a apurar os docentes que se encontram desprovidos de componente leti-

va. 

26. Na verdade, no caso de agregação de uma escola não agrupada a um agrupamento pré-

existente ou de criação de um novo agrupamento de escolas a partir de escolas não agru-

padas, a Administração Educativa tem considerado, sem mais, os docentes provenientes 

das escolas não agrupadas – escolas que, nessa qualidade ou com essa natureza, são objeto 
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de extinção – como pertencendo ao quadro do agrupamento. Com efeito, para que a Dire-

ção de um Agrupamento recém-criado possa distribuir serviço docente aos professores 

que pertenciam aos quadros das escolas extintas, tem que os considerar integrados no 

quadro do agrupamento12.  

27. Ou seja, nestas situações, verifica-se que, por força de um processo de reorganização 

administrativa, o pessoal docente transita de um quadro (o de escola não agrupada, que foi 

extinto) para outro (o do agrupamento), transição que não se opera por via de concurso. 

Noutra perspetiva, os docentes que pertenciam ao quadro das escolas extintas, com trans-

ferência de competências para o agrupamento, não são, por mero efeito da extinção, con-

siderados como desprovidos de componente letiva e vinculados a apresentar-se a concurso 

para reaproveitamento na satisfação de outras necessidades de serviço docente. Pelo con-

trário, é-lhes distribuído serviço docente no agrupamento que recebeu as competências. 

Foi o que sucedeu, por exemplo, com o pessoal docente da Escola Secundária Gama Bar-

ros que, juntamente com as escolas onde os queixosos prestam funções, veio a constituir o 

Agrupamento de Escolas D. Maria II. 

28. Se assim é, não pode deixar de causar estranheza que a Administração Educativa adote 

critério totalmente distinto quando estão em causa outras modalidades de reorganização 

escolar, designadamente as que não implicam a extinção de uma das unidades orgânicas 

envolvidas. Que motivo legitima a Administração a considerar sem componente letiva os 

docentes de uma escola que é apenas desagregada de um agrupamento para integrar outro 

quando, ao invés, considera que os docentes de uma escola integrada num agrupamento 

passam a pertencer, sem mais, ao quadro deste último agrupamento?  

Em ambos os casos há uma reorganização administrativa que envolve a transferência de 

competências de uma unidade orgânica para outra. E, nas duas situações, estamos perante 

quadros de pessoal distintos: os quadros de escola não agrupada constituem uma realidade 

diferenciada relativamente aos quadros de agrupamento (artigos 25.º e 26.º do ECD).  

                                                           
12 Nos termos do artigo 28.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 132/2012, a distribuição do serviço docente deve 
abranger em primeiro lugar os docentes de carreira do agrupamento de escola ou escola não agrupada. Para 
além destes, podem ser abrangidos na distribuição de serviço docente, os professores ali colocados, por 
mobilidade. 
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29. Deste modo, a transição de um quadro para o outro, ao implicar a alteração da situa-

ção jurídico-funcional dos docentes, exige uma disciplina jurídica que a legitime, sob pena 

de ilegalidade. Ora, na falta de previsão específica no regime dos docentes que determine a 

conversão automática dos quadros de escola em quadros de agrupamento13, essa disciplina 

só pode ser o regime geral das reorganizações administrativas e dos consequentes proce-

dimentos relativos ao pessoal, à luz do qual deveriam ser praticados os atos jurídicos de 

transição de pessoal. Se assim é, nada neste regime legitima a distinção a que a Administra-

ção tem vindo a proceder, devendo o mesmo ser aplicado, embora com indispensáveis 

adaptações nos casos dos docentes, a todas as modalidades de reorganização administrati-

va contempladas e não apenas a uma parte delas. 

 

III 

 

30. Chegados a este ponto, impõe-se ponderar, à luz do regime acabado de traçar, a situa-

ção submetida à nossa apreciação.  

31. Na mesma data em que V.Exa. proferiu o despacho de constituição do Agrupamento 

de Escolas D. Maria II entrou em vigor o Decreto-Lei n.º 132/201214, que revogou o De-

creto-Lei n.º 20/2006 e, assim, o regime de transferência por extinção do posto de traba-

lho. Não obstante, o ECD manteve essa possibilidade de transferência por motivo de inte-

resse público decorrente do planeamento e organização da rede escolar e, conforme se 

demonstrou, a Lei n.º 53/2006, então em vigor, estabelecia o quadro regulador dos proce-

dimentos a adotar, em matéria de pessoal, em caso de reorganização administrativa. 

32. No caso, a aplicação deste regime coloca, no entanto, uma questão prévia. É que, tanto 

quanto foi possível apurar, a criação do novo agrupamento não foi acompanhada da cria-

ção do correspondente mapa de pessoal. Na verdade, não se conhece qualquer decisão 

jurídica de criação e dotação do quadro/mapa de pessoal do Agrupamento de Escolas D. 

Maria II.  

33. Como é sabido, a LVCR, aplicável a todos os serviços da administração direta e indire-

ta do Estado e, portanto, também, às escolas, determinou que os postos de trabalho de 

                                                           
13 O artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 51/2009, a que supra se aludiu, aplicou-se apenas aos quadros e aos esta-
belecimentos existentes aquando da sua entrada em vigor e, bem assim, às reorganizações administrativas 
ocorridas até ao final do ano letivo 2008-2009.  
14 Cfr. artigo 56.º. 
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que os órgãos e serviços carecem para o desenvolvimento das respetivas atividades cons-

tam de mapas de pessoal (desdobrados nos órgãos e serviços desconcentrados, em tantos 

mapas quantas as unidades desconcentradas), cuja aprovação, manutenção ou alteração 

cabe à entidade competente para a provação da proposta de orçamento; a sua publicitação 

é feita mediante afixação no órgão ou serviço e inserção na respetiva página eletrónica (ar-

tigo 5.º). Dispôs, ainda, a mesma Lei que “as referências legais feitas aos quadros de pessoal e a 

lugares dos quadros consideram-se feitas a mapas de pessoal e a postos de trabalho, respetivamente” (arti-

go 117.º, n.º 8). 

34. Estas normas, porque não dizem respeito a matéria específica de carreiras, aplicam-se a 

todos os órgãos e serviços integrados no respetivo âmbito de aplicação [artigos 86.º e 81.º, 

n.º 1, alínea c)], pelo que prevalecem sobre as disposições do ECD que preveem a aprova-

ção por portaria das dotações dos quadros de escola não agrupada ou agrupamento de 

escolas15. Hoje, a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 

35/2014, de 20.6 (LTFP), que revogou a LVCR, mantém disciplina idêntica (artigo 29.º).  

35. Mesmo que assim não se entenda e se defenda que é por Portaria que deve realizar-se a 

aprovação e alteração dos quadros de pessoal docente, o certo é que, no caso, à criação do 

Agrupamento de Escolas D. Maria II também não se seguiu a aprovação, por portaria, do 

respetivo quadro16.  

36. Ora, uma vez que as necessidades de serviço docente se mantiveram – as escolas fo-

ram desafetadas de um agrupamento e agregadas a outro, mas sem alteração dos fins a que 

se destinavam, designadamente os níveis de ensino lecionados – tornava-se imperioso que, 

num primeiro momento, se tivesse promovido a criação do quadro ou mapa de pessoal 

destinado a suprir as necessidades permanentes do novo Agrupamento. E, logo após, que 

                                                           
15 O exposto não prejudica que as vagas postas a concurso sejam fixadas por portaria dos membros do Go-
verno responsáveis pelas áreas das finanças e da educação, nos termos do artigo 19.º, n.º 1, do Decreto-Lei 
n.º 132/2012, tanto mais que podem envolver o aumento do número de lugares (cfr. artigo 29.º, n.º 5, da 
LTFP). 
16 Não deixa, porém, de ser curioso que a Portaria n.º 156-A/2013, de 19 de abril, que fixa o número de 
vagas, por agrupamento de escolas e escolas não agrupadas, a preencher pelo concurso externo e interno, 
no ano escolar de 2013/2014, prevê apenas uma vaga para o Agrupamento de Escolas D. Maria II, parecen-
do, pois, pressupor a prévia existência do quadro ou mapa de pessoal. 
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tivesse sido feita a seleção do pessoal a afetar ao novo quadro, de entre os docentes que 

lecionavam nas escolas que passaram a formar o recém-criado Agrupamento17. 

37. No entanto, a Administração Educativa tratou de modo diferenciado, sem fundamento 

válido que o sustente, os docentes oriundos das escolas que passaram a compor o referido 

Agrupamento D. Maria II. Assim,  

a) Os docentes da Escola Secundária Gama Barros, extinta com a criação do Agrupamen-

to foram, sem mais (e sem fundamento jurídico como ficou demonstrado), considerados 

como integrados no quadro – inexistente – do Agrupamento.  

b) Ao invés, os docentes do Agrupamento de Escolas António Sérgio que lecionavam nas 

escolas transferidas deste para o novo Agrupamento foram sujeitos a mobilidade, a fim de 

continuarem a assegurar as mesmas funções. E com a submissão ao concurso para o pró-

ximo ano escolar das vagas correspondentes a tais funções (cfr., supra, I, pontos 8 a 10), 

constata-se que os lugares que os mesmos ocupavam antes da reorganização (e que conti-

nuaram a ocupar desde então) ser-lhes-ão retirados para preenchimento por via concursal, 

ficando os docentes compelidos a apresentar-se a concurso por falta de componente leti-

va. A mera reorganização administrativa, que – reitera-se – não envolveu qualquer altera-

ção das necessidades que as escolas satisfaziam, levou a que a componente letiva dos do-

centes integrados nos quadros destas escolas lhes tenha sido retirada e posta a concurso. 

Pode, assim, suceder que, por força da aplicação das regras concursais, estas escolas vejam 

os seus recursos humanos docentes integralmente substituídos. 

 

De todo o exposto resulta demonstrado, Senhor Secretário de Estado, que a situação des-

crita é ilegal, injusta e inoportuna. Ilegal porque não respeita o regime legal aplicável com 

caráter vinculativo. Injusta porque envolve a adoção de tratamento diferenciado, sem que 

fundamento material bastante o justifique. Inoportuna porque comporta lesão séria do 

valor da continuidade pedagógica e dos serviços públicos.  

 

                                                           
17 A falta de um mapa ou quadro de pessoal tornava impossível a afetação de quaisquer docentes ao novo 
agrupamento. As decisões que o concretizassem teriam um objeto juridicamente impossível e, por isso, 
seriam nulas [artigo 133.º, n.º 2, alínea c), do Código do Procedimento Administrativo, na redação que se 
encontrava, ao tempo, em vigor]. 
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Urge, por isso, reparar a situação restaurando a situação jurídico-funcional em que os do-

centes se deveriam encontrar desde 2012 e evitando o preenchimento, por via do concur-

so que está a decorrer, dos lugares correspondentes às funções que aqueles exercem. 

 

Para tanto, torna-se necessário que se promova: 

a) A criação do mapa de pessoal do Agrupamento D. Maria II, dotado de tantos lugares 

quanto os necessários à satisfação das correspondentes necessidades permanentes; 

b) A seleção e afetação a tal mapa do pessoal oriundo do Agrupamento de Escolas Antó-

nio Sérgio que, na altura da reorganização administrativa, se encontrava afeto à satisfação 

das competências transferidas para o Agrupamento D. Maria II, ou seja, que lecionava nas 

escolas transferidas, desde que hoje mantenha o interesse nessa afetação; 

c) A alteração da Portaria n.º 57-C/2015, que fixa as vagas para o concurso interno e ex-

terno para o ano escola 2015/2016, mediante a eliminação das que correspondem aos pos-

tos de trabalho ocupados pelos queixosos. 

 

Termos em que solicito a V.Exa. que, ao abrigo do disposto nos artigos 29º e 34.º do Es-

tatuto do Provedor de Justiça, aprovado pela Lei n.º 9/91, de 9 de abril, com a última re-

dação conferida pela Lei n.º 17/2013, de 18 de fevereiro, se digne promover a reaprecia-

ção da questão à luz das considerações desenvolvidas e a comunicação a este órgão do 

Estado da posição final tomada sobre o assunto. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

A Provedora-Adjunta, 

 

(Helena Vera-Cruz Pinto) 


