
                                                   EXMº SENHOR MINISTRO DA EDUCAÇÃO 

CC/ Srª Secretária de Estado da Educação 

CC/ Srª Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas 

 

 

Lisboa… de Fevereiro de 2021 

Assunto: Vinculação dos docentes do ensino do português no estrangeiro (EPE) 

 

Exmº Senhor Ministro, 

 

Apresentamos a V.ª Ex.ª os nossos votos de boa saúde. 

 

Relativamente à temática em epígrafe, o Sindep reuniu no passado dia 21 de 
dezembro, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, com a Srª Secretária de Estado 
das Comunidades Portuguesas, Drª Berta Nunes e o Camões, I.P. representado pelo Sr. 
Dr. João Pinho Neves, tendo como ordem de trabalhos a apresentação da sua proposta 
negocial com vista à atribuição da 1ª prioridade aos docentes do EPE, no concurso 
externo regulado pelo Decreto-lei nº132/ 2012, de 27 de junho, de forma a garantir a 
possibilidade da sua entrada em quadro verificadas determinadas condições 
cumulativas. 

De facto, os docentes do EPE, têm desempenhado um importante papel na afirmação 
e difusão da Língua Portuguesa no mundo como língua de comunicação internacional, 
e têm proporcionado em particular às comunidades portuguesas a possibilidade da 
aprendizagem da língua, da história, da geografia e da cultura nacionais, não podendo 
como tal o estado discriminar negativamente estes profissionais, não lhes concedendo 
o direito a poderem concorrer ao concurso externo, em situação que lhes permita 
assegurar uma prioridade que lhes faculte obter, por concurso, um lugar de quadro 
nos estabelecimentos públicos do ensino básico e secundário. 

Este facto resulta não só desta constatação mas também do papel que está 
reconhecido a esta modalidade especial de educação escolar, que é o ensino do 
português no estrangeiro, dentro do contexto da própria Lei de Bases do Sistema 
Educativo. 

https://sindep.pt/Documentos/Epe_proposta_SINDEP.pdf
https://sindep.pt/Documentos/Epe_proposta_SINDEP.pdf


Por outro lado importa reconhecer que estes docentes são selecionados em “oferta 
pública de emprego”, sendo sujeitos a procedimento concursal rigoroso, tendo como 
método de seleção obrigatório uma prova de conhecimentos e sendo-lhes exigido 
também o domínio da língua estrangeira da área consular a que se candidatam. 

Aliás as funções desempenhadas por estes docentes, bem como as correspondentes 
necessidades, devem ser tratadas como necessidades permanentes, devendo como tal 
ser-lhes aplicado regime equivalente ao resultante da conhecida “norma travão”. 

A proposta do Sindep, que se junta em anexo, mereceu bom acolhimento por parte da 
Senhora SE das Comunidades Portuguesas e do Senhor Presidente do Instituto 
Camões. Justifica-se agora a abordagem desta temática com o ME, pois a sua 
resolução implica a alteração circunscrita e “cirúrgica” do diploma dos concursos do 
pessoal docente, nos termos da nossa proposta de atribuição da 1ª prioridade no 
concurso externo aos docentes do EPE, mediante certas condições cumulativas, 
descritas na mesma. 

Solicitamos assim a Vª Ex.ª, dada a pertinência e relevância do assunto, se digne 
mandar agendar reunião com o Sindep de forma a podermos melhor apresentar e 
explanar a nossa proposta de resolução da situação profissional destes docentes. 

 

Respeitosos cumprimentos 

 

O Secretário-Geral do Sindep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ensino do Português no Estrangeiro 

Negociação Coletiva 

 

Proposta  

 

Nos termos e para os efeitos do artº 350º, nº1, alíneas b) e c), da Lei nº 35/2014, de 20 

de Junho - Anexo -, apresenta o SINDEP a seguinte 

 proposta negocial: 

 

Alteração do DL nº132/2012, de 27 de junho criando a possibilidade de os docentes 

do EPE poderem ser ordenados em 1ª prioridade no âmbito do concurso externo: 

Artigo 10º: 

1 - ……. 

2 - ……. 

3 - 

a) - … 

b) - (Nova redação): São igualmente ordenados na 1ª prioridade os docentes do 

ensino do português no estrangeiro desde que tenham sido opositores aos 

concursos previstos na alínea b) do nº2 do artigo 6º nos três anos imediatamente 

anteriores ao da realização do concurso e tenham lecionado num horário anual não 

inferior a 365 dias nesses mesmos três anos letivos imediatamente anteriores ao da 

data de abertura do concurso incluindo o ano letivo em curso como docentes do 

ensino do português no estrangeiro na modalidade de comissão de serviço  

c) - Anterior alínea b) 

d) - Anterior alínea c) revogada 

e) - Anterior alínea d) 

 

 



Artigo 42º: 

…. 

14 - (Nova redação): A verificação das condições previstas na alínea b) do nº3 do artigo 

10º determina a abertura de vaga no grupo de recrutamento em que o docente se 

candidatou em primeira opção aos concursos previstos na alínea b) do nº2 do artigo 6º 

durante o período previsto na alínea b) do nº3 do artigo 10º e no QZP onde se 

verificaram mais contratos anuais e completos nesse grupo também nesse mesmo 

período. 

15 - (Anterior nº14) 

16 - (Anterior nº15) 

17 - (Anterior nº16) 

Norma transitória a aplicar nestes casos: 

Nos concursos externos para 2021/2022 e 2022/2023 serão considerados em 1ª 

prioridade os docentes do ensino do português no estrangeiro desde que tenham sido 

opositores aos concursos externos para 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, no 1º 

caso e 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, no 2º caso e tenham lecionado num 

horário anual não inferior a 365 dias nesses mesmos três anos letivos como docentes 

do ensino do português no estrangeiro na modalidade de comissão de serviço.  

 

Esta proposta está aliás em sintonia com o teor da Resolução da Assembleia da 

República nº 237/2018, de 07/08, que recomenda ao Governo que posicione os 

docentes do ensino de português no estrangeiro na 1.ª prioridade do concurso externo 

previsto no Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de Junho: 

1 - Contabilize o número de contratos sucessivos, em horários anuais e completos, dos 

docentes do ensino de português no estrangeiro, celebrados com o Camões - Instituto 

da Cooperação e da Língua, I. P., como sendo celebrados com o Ministério da Educação 

para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de 

junho, na sua redação atual. 

2 - Posicione os docentes com tempo de serviço e contratos suficientes no ensino de 

português no estrangeiro na 1.ª prioridade do concurso externo previsto no Decreto-Lei 

n.º 132/2012, de 27 de junho, na sua redação atual. 

O Secretário-Geral do Sindep 
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