
BALANÇO 

Tal como hoje, há um ano a desinformação imperava.  
 

Na sequência da publicitação, a 30 de Agosto, das listas de colocação de professores 

(Mobilidade Interna e Contratação Inicial) para o ano lectivo 2018/2019, o Governo emitia o 

seguinte comunicado:  
 

“Em cumprimento da Lei da Assembleia da República n.º 17/2018, de 19 de Abril, foram 

distribuídos horários completos e horários incompletos na Mobilidade Interna aos professores do 

quadro. Esta circunstância explica a necessidade de contratar cerca de 3.000 docentes* externos 

para ocupar horários completos, apesar de terem vinculado aos quadros 7.000 professores nos 

últimos dois anos.”    *(Em 2017/2018 foram 2367) 
 

Na manchete do Correio da Manhã lia-se: 

“PROFESSORES CUSTAM MAIS 60 MILHÕES” 

E no subtítulo:  

“Ministério da Educação culpa partidos que obrigaram a alterar procedimentos”. 
 

Terminado o ano escolar e lectivo em causa (2018/19), eis que chegou o momento de fazer o 

balanço que a distribuição de horários completos e incompletos na Mobilidade Interna e na 

Contratação Inicial provocou e corrigir as contas de quem não as soube fazer. 
 

Assim, comparativamente a 2017/18, o Ministério da Educação teve necessidade de contratar 

nas Reservas de Recrutamento:  
 

a) MENOS 5295 docentes (em 2017/18, contratou 23946; em 2018/19, 18651); 
 

b) MENOS 849 docentes em horários completos anuais, que se traduziu numa POUPANÇA 

DE 24 MILHÕES de euros, calculada a partir dos valores divulgados pelo Ministério da 

Educação relativamente ao custo anual de um docente contratado.  

Ou seja, em 2017/18, o Ministério da Educação contratou 3155 docentes, o que 

representou uma despesa de 79 M€ (79 292 672€); em 2018/19, apenas 2306 docentes, 

correspondente a um gasto de 55 M€ (55 534 084€); 
 

c) MENOS 4446 docentes em condições contratuais precárias, isto é, em horários 

incompletos anuais, completos temporários e incompletos temporários (20791 em 

2017/18; 16345, em 2018/19). 
 

Além disso, foi assegurado o respeito pela graduação profissional e a redução significativa da 

distância casa-escola (razões da nossa contestação e luta), contrariamente ao que verificou no 

concurso de Mobilidade Interna de 2017/18, com a arbitrária e imprevisível alteração das regras 

do concurso por parte do Ministério da Educação, sem qualquer alteração legislativa que 

legitimasse ou justificasse a sua actuação e sem qualquer aviso prévio à manifestação de 

preferências pelos opositores ao concurso, representando tal omissão a violação do conteúdo 

essencial do direito fundamental procedimental à informação.  



A positividade decorrente da alteração de procedimentos nos concursos supra-citados é bem 

evidente e deveu-se à aprovação por unanimidade por todos os Grupos Parlamentares, com 

excepção do voto contra do Partido Socialista e da abstenção do Partido Pessoas-Animais-

Natureza, da proposta de alteração ao Decreto-Lei nº 15/2018, de 07 de Março.  
 

Por fim, de salientar que o valor previsto para despesa com pessoal do Ensino Básico e 

Secundário e Administração Escolar, em 2018, foi de 4.357,8 M €. Contudo, de acordo com o 

quadro divulgado pela Direcção-Geral do Orçamento e Instituto de Gestão Financeira da 

Segurança Social, I.P. na Síntese da Execução Orçamental, referente ao período de Janeiro a 

Dezembro desse ano, constata-se que o valor final foi de 4.804,0 M€, o que se traduziu numa 

DERRAPAGEM DE 446,2 MILHÕES de euros.  

  

                                                                                                               Paulo Fazenda 

Pelo Grupo de Docentes Lesados a 25 de Agosto 

 

 

 


