
Algumas notas importantes sobre a “Soma de disparates” de Marco Capitão 
Ferreira: 
 
 
O mérito do artigo do Senhor Marco Capitão Ferreira é dizer ao que vem logo no título, 
porque é, de facto, uma “Soma de Disparates” o que está lá explícito. Se são por simples 
ignorância ou apenas uma retribuição amiga, é que já é outra questão. 
 
1 – Comecemos pelo ponto central do texto, que, de acordo com o seu autor, “resume o 
que nos interessa”: “a proposta aprovada no Parlamento impõe que vão a concurso de 
mobilidade interna, simultaneamente, horários completos e incompletos. Quando estava 
previsto apenas que o pudessem fazer para horários completos.”  

Isto é falso. Totalmente! Há dois meses foi promulgado em Diário da República, um 
Decreto-lei (DL nº. 15/2018 de 7 de Março), idealizado pela Sra. SEAE, que, no seu artigo 
5.º, permitia a todos os docentes de carreira manterem a plurianualidade da colocação 
obtida desde que tivessem – pasme o Sr. – pelo menos 6 horas de componente letiva. O 
mesmo DL – repetimos, idealizado pela Sra SEAE – permitia que 5293 docentes renovassem 
automaticamente o seu contrato. Contudo, simultaneamente, a Srª SEAE ia proceder a uma 
integração extraordinária de 3500 docentes, que, após a sua vinculação e perante ambas as 
situações descritas, teriam manifesta dificuldade em encontrar colocação numa escola. 

Contas feitas, este DL, que, de tão bem elaborado, conseguiu reunir CDS, PSD, PCP e BE na 
sua clara refutação, permitia a manutenção de docentes dos quadros em horários de, pelo 
menos, 6 horas de componente letiva, não se preocupava com a colocação efetiva dos 
docentes a integrar nos quadros por via da vinculação e permitia a renovação de milhares 
de contratos (5293!!). Era bem mais oneroso e os custos inerentes já estavam previstos no 
OE2018, pelo que não deixa de ser muito curiosa a ideia que agora se quer fazer passar. 

2 – Já quanto aos exemplos dados, cumpre-nos dizer que são de uma ignorância 
confrangedora quer a respeito da prática, quer das regras que regulamentam o concurso (o 
DL n.º 132/2012, de 27 de junho, na sua redação atual):        

- “isto permite a professores do quadro, com horário completo e direito à remuneração por 
inteiro, poderem concorrer a horários incompletos quando pretendam mudar de escola.” 
 
a) Os professores do quadro NUNCA concorrem a horários – aliás, quando manifestam 
preferências (por escolas, agrupamentos, concelhos ou QZP) desconhecem os horários 
disponibilizados a concurso, já que estes são pedidos aos diretores das 
Escolas/Agrupamentos em fase posterior.  
 
b) Um docente do quadro NUNCA fica em horário “incompleto”. O seu horário contempla 
sempre 35 horas semanais e o cumprimento de 1100 minutos, repartidos por componente 



letiva e componente não letiva (como, por exemplo, aulas de apoio, tutorias, coadjuvações, 
desporto escolar,…).  
 
c) E isso, ao contrário do que o Sr. Capitão afirma “claro que isto obriga, depois, a que se 
contrate outro professor para aquele horário completo”, vem DIMINUIR e não aumentar, 
como afirma, a necessidade de contratar alguém, uma vez que o recurso já está na Escola.  
 
3) Já relativamente aos extraordinários valores apresentados pelo ME, tomados como 
“fundamentos sérios” pelo Sr. Capitão, para pedir a fiscalização da constitucionalidade da 
Lei, levando-o inclusive a projetar esta despesa a 4 anos, deveremos dizer o seguinte: 
 
a) não temos nenhum dado concreto que fundamente os 44 milhões de euros de poupança 
por ano, apresentados pelo ME, já que o valor avançado:  

 - não tem em conta o valor total dos salários pagos aos docentes (dos quadros e 
contratados),  uma vez que este valor só é apurado e contabilizado após o final do ano 
letivo; 

 - está focalizado num único momento do Concurso (a Mobilidade Interna), ignorando 
todos os gastos inerentes a este, sejam eles anteriores (manutenção de docentes do 
quadro com, pelo menos, 6 horas de componente letiva) ou posteriores (gastos nas 
Reservas de Recrutamento em contratação e docentes dos quadros, por exemplo);     

b) dos dados públicos disponíveis e que são factuais, pelo contrário, verifica-se que houve 
um aumento da despesa com vencimentos, já que à soma de gastos fixos com os docentes 
do quadro, acrescem os custos de mais 3000 contratos celebrados face a período homólogo 
(ano lectivo 2016/2017) e que, no limite, significam uma despesa extra de 56 milhões de 
euros!! 
 
4 – Sobre o suposto universo de docentes a “quem isto nada diz”, 99%, segundo o Sr. 
Capitão, registamos o mesmo tipo de boa fé com que escutámos por diversas vezes a Sra. 
SEAE afirmar, que teriam sido interpostos aproximadamente 200 recursos hierárquicos 
(RH), quando recentemente foi confirmado que este valor era 4 vezes superior, ou seja, 800 
RH!! Isto, claro está, para quem ainda se deu ao trabalho de interpor RH, uma vez que a 
total ultrapassagem do prazo de resposta (seria apenas um mês, mas algumas estão ainda a 
chegar) e, acima de tudo, o desmazelo com que foram elaboradas, observando-se a troca 
de nomes, situações profissionais dos requerentes, grupos de recrutamento… demonstram 
bem a sua eficácia enquanto forma de contestação.  
 
5 – Sobre os recados e lições de Direito ao Senhor Presidente da República, cremos que 
nem merecem atenção.  



Como diz o velho ditado, presunção e água benta cada qual toma a que quer, o que, no 
caso do Sr. Capitão, só nos leva a supor que caiu num caldeirão dela em pequenino. 

Assim, não fosse este artigo tão falacioso ou tendencioso e poderíamos jurar que o Sr. 
Capitão aceitou fazer propaganda pública ao desbarato. É que, quando se redige um artigo 
tão extenso sem se fazer uma investigação prévia, corre-se o risco de se ser facilmente 
descredibilizado. Por respeito à verdade dos factos sugerimos que a quem compete a 
revisão do artigo e confirmação de fontes, o faça efetivamente. Se não o fez agora - e devia 
tê-lo feito - contamos que o faça no futuro.  

Os Docentes Lesados a 25 de Agosto. 

   

 

 

 


