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1- Havia grande expectativa quanto à proposta do Ministério de Educação (ME) sobre o 

concurso de professores. “A montanha pariu um rato”? 

A proposta apresentada aos sindicatos está longe de ser positiva. No entanto, e tendo em conta 

que ainda teremos um longo processo negocial pela frente, muito poderá ser ganho pelos 

representantes dos professores. Sinceramente acreditamos, dado todo o histórico de ação desta 

equipa ministerial, que o modelo final será substancialmente melhor que o atual. Neste 

momento cabe-nos não só estar atentos às próximas reuniões dos sindicatos com a tutela, como 

apresentar algumas propostas de alteração às propostas tornadas públicas na passada semana. 

A ANVPC realizará, já na próxima sexta-feira, um plenário de associados (na cidade do Porto), 

assim como uma ação de recolha de contributos via e-mail, na perspetiva de que cada docente 

possa apresentar as suas ideias, tendo em conta a sua experiência e a sua situação profissional 

específica. Ao longo dos anos esta organização tem recebido inúmeros contributos dos docentes 

contratados, e levado os mesmos a reuniões com a tutela e com os mais diversos parceiros 

educativos, uma vez que dada a complexidade das questões que envolvem a profissão torna-se 

central escutar atentamente todas as leituras técnicas que nos possam chegar, para que 

possamos construir aquelas soluções que se possam apresentar mais consentâneas com a 

generalidade desses professores.    

 

2- O concurso extraordinário para a vinculação dos professores contratados e que este ME 

quer manter, tem criado algum mau estar nos professores de quadro pela ocupação de vagas 

que também lhes interessam. Compreende a sua indignação e acha justificável uma vinculação 

nestes moldes? 

Sim, claro que compreendemos, e consideramos que a toda a tipologia de vagas de quadro todos 

os docentes deveriam poder ser opositores, no respeito pela sua graduação. No entanto, o 

modelo que vigora não permite que os docentes integrados na carreira possam ser opositores 

às vagas do concurso externo, nem às “criadas” pelos modelos extraordinários de vinculação. A 

precariedade docente atingiu uma tal dimensão que a vinculação extraordinária tem-se 

apresentado como o modelo definido pelo Ministério da Educação para ir tentando “remendar 

superficialmente” o problema. Ainda estamos longe de um modelo perfeito, que integre os 

professores nos quadros, tendo em conta as necessidades permanentes do sistema. Para a 

ANVPC deveria ser definido objetivamente (no decreto lei dos concursos) o conceito de 

necessidades permanentes do sistema, considerando na sua formulação todos os horários 

anuais e completos que foram pedidos pelos AE/ENA até 31 de dezembro do ano letivo anterior, 

sendo este o critério objetivo para a fixação de abertura de vagas por grupo de recrutamento 

no Concurso Externo seguinte. Assim, todos os anos, pelas listas publicadas, todos os 

professores saberiam, objetivamente, quantas vagas seriam abertas no seu grupo de 

recrutamento alguns meses após, e tendo em conta a sua graduação profissional conseguiriam 

prever (aproximadamente) a sua posição na lista, e tomar as melhores decisões pessoais e 

profissionais.  
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3- Permita-me o exercício, coloque-se do lado da tutela e explique-nos qual a vantagem em 

manter a norma-travão e vincular professores apenas com 20 anos de serviço? 

O exercício de nos colocarmos do lado da tutela é complexo, uma vez que a mesma detém dados 

estatísticos de que mais ninguém dispõe. Esses dados permitem aferir sensivelmente quantos 

docentes irão necessitar por grupo de recrutamento, por zona geográfica, nos próximos anos. A 

tutela detém ainda a capacidade de “entender” quais as reformas que quer operar no sistema, 

e quais os impactos das mesmas. Assim sendo, seguramente que o objetivo do Ministério da 

Educação é vincular o número de docentes que lhe permita uma maior flexibilidade na conceção 

das politicas educativas em curso e das que posteriormente pretende levar a cabo. 

Relativamente à “norma-travão”, está é um imperativo europeu, ou seja, a existência de um 

mecanismo que impeça a celebração ad aeternum de contratos a termo é um imperativo 

europeu. No entanto, o modelo que foi especificamente operacionalizado em Portugal pelo 

anterior Ministro da Educação e Ciência, Nuno Crato, para tentar responder à Comissão 

Europeia, teve seguramente o objetivo central de vincular o menor número de docentes 

possível. Assim sendo, foi legislado um modelo praticamente blindado, a que muito poucos 

professores puderam infelizmente aceder. Desde o momento da publicação do Decreto-Lei n.º 

83-A de 2014, em maio de 2014, a ANVPC alertou publicamente quer as entidades nacionais e 

internacionais para o carácter restrito que proporcionaria este modelo de vinculação, assim 

como as injustiças que iria ocasionar. Infelizmente grande parte dos docentes só perceberam o 

seu perverso impacto em 2015. Neste momento ainda se encontram em análise algumas dessas 

informações remetidas para o Parlamento Europeu e para a Comissão Europeia. Muitos dos 

associados da ANVPC também ainda aguardam as decisões de ações judiciais que a título 

individual encetaram contra a tutela. Veja-se, no entanto, que ainda que exista uma norma que 

impeça a realização sucessiva de um determinado número de contratos a termo, e mesmo que 

esta seja flexibilizada pela atual tutela, a mesma nunca se poderá tornar como “o” mecanismo 

de vinculação de professores, tendo de existir os modelos ordinários de entrada para os 

quadros, no respeito pelas necessidades permanentes do sistema público de ensino. No que 

respeita à vinculação dos professores com 20 anos de serviço, julgo que será uma proposta 

negocial, como outras que estão sobre a mesa. A título de exemplo, este modelo proposto pela 

tutela “obriga” a que os 7300 dias de serviço docente tenham sido cumpridos com habilitação 

profissional. Essa situação, como outras, não faz qualquer sentido, e o seu alcance seria ínfimo 

no número de professores que vincularia (o que seria altamente contraditório com o plano que 

este governo tem para o combate à precariedade na função pública) e poder-se-ia transformar 

num novo elemento discricionário e discriminatório, sem precedentes, uma vez que muitos 

professores têm largos períodos de exercício de funções com habilitação própria exatamente 

por responsabilidade da própria tutela (uma vez que não lhes possibilitava a entrada em 

profissionalização em serviço). Quanto à apresentação de um modelo extraordinário de 

vinculação por anos de serviço, como o supracitado, consideramos que pode ser um passo 

positivo para a eliminação da precariedade docente de longa duração, devendo o mesmo, a 

nosso ver, caminhar para o cumprimento da Resolução da Assembleia da República n.º 35/2010 

de 4 de maio, e vincular, num período de 3 anos, cerca de 10 000 professores contratados. 
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4- Falou-se na entrada de 30 mil professores para os quadros, depois 21 mil e a vossa proposta 

é da vinculação de 10 mil professores no prazo de 3 anos. Considera viável tal proposta? 

Sim, consideramos viável essa proposta. No entanto, a mesma terá de ser suportada por um 

novo investimento na Educação, em conformidade com uma nova visão do sistema e do modelo 

hoje patentes. A precariedade docente não afeta apenas os professores, mas sim também o 

próprio sistema. Para um aumento efetivo da qualidade do mesmo é também essencial a 

estabilidade do corpo docente, contratado a termo ou contratado sem termo.   

 

5- Concorda com a recondução dos professores contratados? 

O modelo de recondução é um modelo que tem gerado muitos problemas. Diria que foi este 

modelo que acabou por criar ainda mais injustiças na aplicação do n.º 2 do artigo 42.º do 

Decreto-Lei n.º 83-A de 2014 (conhecido por “norma-travão”), uma vez que permitiu, muitas 

das vezes, que docentes com baixa graduação profissional, recrutados para as escolas TEIP e 

com Autonomia, com base em critérios específicos, conseguissem o cumprimento dos seus 

contratos sucessivos, e consequente entrada nos quadros. A justificação, aquando a criação do 

mecanismo de renovação, foi a de garantir a existência de continuidade de um professor na 

vaga. Consideramos que é um modelo que não tem, atualmente, sentido de existir. Quanto 

muito um docente poderia poder renovar a sua colocação apenas se um outro professor mais 

graduado não tivesse, no concurso, concorrido para essa vaga.  

 

6- Na sua opinião, o concurso de professores deve ficar a cargo do Ministério da Educação, dos 

diretores ou das Autarquias? 

Sem dúvida que se deverá manter a cargo do Ministério da Educação, pois já provou ser, de 

longe, o modelo que dá mais estabilidade aos alunos, à tutela, às escolas e aos professores.    

 

7- Qual o futuro para a ANVPC? Terá os dias contados ou será cada vez mais importante no 

panorama educativo? 

O futuro de qualquer organização não depende dos seus dirigentes, da sua ação passada ou 

presente, mas sim da missão e visão dos seus associados, que consubstanciarão a sua ação 

futura. Congratulamo-nos pela qualidade dos nossos sócios e pela capacidade de intervenção 

de muitos deles. Esta organização é uma organização viva e aberta. Hoje conta, dentro de si, 

com vários grupos de professores a trabalhar em dossiers temáticos específicos, pois são 

conhecedores dos mesmos como ninguém. Somos diariamente contactados por docentes de 

todo o território nacional, e, mesmo sem serem associados, realizamos, muitas das vezes, 

encontros presenciais com os mesmos. É este o papel do associativismo, daí termos também 

uma quota tão baixa, para impulsionar a entrada de novos docentes com vontade de fortalecer 

a organização com o seu trabalho e com as suas ideias e pareceres técnicos. Temos 
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inclusivamente a possibilidade de, dada a precariedade de um professor, este se manter como 

sócio sem qualquer pagamento anual. A ANVPC tem sido uma organização não só reativa como, 

na maioria das vezes, proactiva, uma organização que ao longo dos anos tem tido uma 

importante agenda de ação com os mais variados parceiros educativos, debatendo, de forma 

continuada, várias questões relativas aos professores contratados e à Educação nacional. Ano 

após ano a ANVPC tem alargado o seu raio de ação temática, e espera, um dia, poder dedicar 

mais tempo a uma ação concreta para outros campos que também potenciem o aumento da 

qualidade do sistema educativo. Ao longo de 2017 já se realizarão algumas ações nesse domínio. 

Nessa medida, consideramos que a ANVPC irá, ano após ano, continuar a conquistar novos 

espaços de ação, e com base numa dedicada equipa (que desenvolve um trabalho voluntário 

incansável) continuará a demonstrar a razão da sua existência, e, acima de tudo, a apoiar um 

dos grupos mais frágeis do corpo docente, os Professores Contratados a termo.       

 

O presidente da direção da ANVPC, 

João Bexiga de Almeida 
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